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MUNKARTÚR 

MAPLÓ 1915-1916 (3.)

Amikor a kezdet nehézségein azonban túlestem, már igen kellemes volt az élet. 
Eleinte a Hotel zűr schwarzen Adler laktam, később a Gartengasse N° 28 alatt 
vettem ki egy kétszobás lakást.

Itt kaptam egy fiatal egy hónapos Spitz kutyát, hófehér selymes szőrrel, a 
kis kutyát nagy gondal neveltük én és Péter nevű legényem, akinek szintén na
gyon jól ment a dolga Csernowitzban, sohase panaszkodott.

Jolán húgom is eljött hozzám Cser- 
nowitzba és két hetet töltött velem, jólle
het az orosz nagyon közel volt hozzánk 
Bojánban (8 kilométer) és naponta hal
lottunk ágyúdörgést a Bessarabiai front 
felől. Naponta repülők is látogattak el 
hozzánk, néha kettő is, amire a mieink 
élénken tüzeltek gépfegyverrel.

Lakásom mellett volt a Marconi ál
lomás. Innen (beszéltek) Szofiaba és 
Konstatinápolyba telegrafáltak.

Csernowitz egy igen igen kellemes 
városnak bizonyult. Majdnem naponta
-  térzene volt, katonazene -  vagy a Volks- 
garten Kursalonja előtt vagy a Kaffé Kai- 
serben.

Jolán húgom már kezdett megmele
gedni, németül tanulni, amikor hirtelen 
egy sürgönyt kaptam, amely szerint én 
azonnal menjek Tlumacba Rhemen had

testéhez, ahol a cs. és kir. miskolczi 65 ös gyalogezredhez fognak beosztani, mint 
Reg. chefarztot.

A hirtelen távozás és frontba menés persze nagyon rosszul esett nekem, de 
meg Jolánnak is. Lett sírás -  az ő részéről és fogcsikorgatás az én részemről.

Először nem tudtam elképzelni, miért történt ez a hirtelen elkomman- 
dierozás. Később tudtam meg, hogy utódomat a mamája protezsálta a he
lyembe.

Pakkoltunk lázasan.
Pubi kutyámat átadtam a szomszéd asszonynak egy jómódú mérnök felesé

gének.
Megható búcsút vettünk Csernowitztól és Jolival, Péterrel együtt utaztunk 

Kolomea felé. Kolomeában egy éjszakát töltöttünk. Másnap már Tlumacon, 
harmadnap az ezrednél.
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INF. REG. N° 65

Berukkoltam a miskolczi háziezredhez 1915. aug. 31. én, Skomorochyba, a 
Strypa innenső partján. Ezredkommandáns Oberst Stanoljovics volt, adjutans 
Haupton Ráth.

[Fritsch kapitányt, Paglia Rucci alezredest és a szerzőt ábrázoló, rossz 
minőségű, reprodukálhatatlan amatőr felvétel.]

Engem a II. Baonhoz osztottak be mint Baon chefarztot. Kommandansom 
volt Paglia Rucci alezredes.

Paglia Rucci fogságba került.
A dolgom egészen jól ment. Hilfsplatz közösen volt Reg. a Dr Röthel és 

Román doktorral szept. 2. án előrementünk Bazár, Sulhanowka irányában egé
szen Csortkow alá.

Itt a Szereth bal oldalán megállítottak bennünket a muszkák.
A Szerethi harcokban Hilfsplatzom Jagialmica Starán volt egy öreg russofil 

paraszt házában. Néhány nyugodt napot töltöttünk el itt. Egerünk, bolhánk volt 
elég, csatakos esős időnk is, de fő, hogy az oroszok ránk nem lőttek.

[Lovon ülő katonát ábrázoló, reprodukálhatatlan amatőr felvétel. Mellette 
a következő szöveg: Jágerhaus Dulity mögött 915. szept.]

9. én, d. u. 2 órakor éppen be akartam menni a Stellungokat megnézni, 
amikor látom, hogy balra, az ötödik gyalogezred (Munkácsi) szalad lefelé, 
felém.

Utánuk shrappellek, gránátok hullanak. No ennek fele se tréfa, gondoltam 
de azért mentem előre, hogy megtudjam miért e nagy szaladás.

Pár perc múlva megtudtam, hogy visszavonulás van, följebb északra, a mi 
állásaink fölött áttörték az oroszok a frontot.

Lett erre persze általános szaladás, pakolás. A visszavonulásról engem hi
vatalosan nem értesítettek, úgy, hogy én bízvást orosz fogságba kerülhettem 
volna.

Vagy három napig bandukoltunk, sárban szakadó esőben, míg a Znibrody 
melletti jágerhausba jutottunk. Ezredünk beásta magát a Strypa jobb partján.

Az orosz nem jött utánunk. Csata nem volt. Csend volt az egész frontunkon.
Csak épp hogy cholera ütött ki az ezredben.
Naponta 1-2 halottal. -
Engem szept. 14. én áttettek a III. Batalionhoz, ahol a legtöbb cholerás 

megbetegedés volt, azzal a célzattal, hogy én küzdjek ellene.
így kerültem Kappa őrnagyhoz, Beremyaniba.
Beremianyból ezt a cikket írtam a Borsszem Jankó számára.
[Beragasztott újságvágat: BORSSZEM JANKÓ -1915. október 10.]

A RAJVONAL MÖGÜL

-  Mermelstein Jakab manipuláns őrmester parancsa a mozgókonyha bakján -

-  Galajda! Galajda! -  micsoda kocsis maga, kérem? Mit héklirozza maga 
ezeket a szegény konyhalovakat? Hagyja őket, kérem, békében és ne ordítson
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úgy, mert ezt nem bírják az idegeim... És nem 
akarok az árokban itt hősi halált halni! Vagy így 
akarja meghálálni, hogy kivettem a svármliniá- 
ból? Tudja, hogy én ezzel a maga rongyos életét 
mentettem meg? Ezért nekem külön kitüntetés 
jár... Meg vagyok értve?

-  Hol lóg maga, Kohn, tulajdonképpen? 
Magát abszolúte nem értem. Micsoda vicemani- 
puláns maga? Ne pofázzon, hanem tartsa itt azt a 
dagadt orrát a fárkühénél. Elveszítjük az összes 
líbeszgábét. Nem marad semmi a századnak. 

Gróf úr! Adjon valamit inni... Úgy el van pancsolva a gyomrom. Tizenkét napja 
már nem menázsiztam. Kis sajton élek. Egészen elhervadok. Nem bánom, le
gyen rumm!... Adja ide a rummos kulacsot. Csak félig van már? No hallja, gróf 
úr! Tudja meg, hogy ami a szőlőnek a filoxéra, az maga ennek a fárkühének...

-  Mi az, ügyvéd úr? Lőttek? Ez gyalogsági tűz?! Nem! Ez Singer-varrógép! 
Galajda! Álljon meg már a lovaival. Maga hóhér! A kozákok karjaiba akar vinni 
engem? Mit gondol Galajda, nem lát itt bennünket az orosz megfigyelő?... Ta
nácsos úr! Hol lőnek, mit lőnek, miért lőnek? Mi? Mert háború van? No meg
álljon, berukkoltatom magát... Galajda, oltsa el a tüzet. Szálljon le és ne bagóz
zon!... Még belőnek itt engem. Hol van a szakács? Ügyvéd úr, kérem, ne marad
jon úgy el és ne egyék meg, kérem, az összes sajtot. Hagyjanak egy keveset a tiszt 
uraknak is.

-  Halló! Wasz iszt lösz?! Mi fekszik itt az úton? Halott? A halottakat nem 
szeretem. Galajda, mi ez? Egy döglött ló? Ja? Azt hittem, egy ló.

-  Tudja azt, hogy tegnap, amikor a svarmliniában kiosztottam a holmikat, 
hát olyan rettenetes tüzet kaptam, hogy azt se tudtam, hová kapjam a fejem. A 
kapitány úr mindig azt kiabálta: Mermelstein! golyó ellen mindig balra, gránát 
elől mindig jobbra kapja el a fejét!

A kapitány úrtól megkérdeztem, mikor kapok már vitézségi érmet? Azt 
mondta, ha majd sturmot vezényelek az oroszok ellen. No, Galajda? No, Kohn 
úr? No, ügyvéd úr? No, gróf úr? No, tanácsos úr? Mit szólnak ehhez? Hát lehet 
magukat sturmra vezetni??... Meg vagyok értve?!...]

A manipuláns ezredünkben van, ugyancsak a Galajda kocsis.
Beremyániban a fedezékek mögött kétszáz lépésre volt a Hilfsplatzom négy 

hétig. Iskolaféle kis épület volt. Négy apáca lakott velem egy házban és egy 
majom, melyet én Moskovics Makinak neveztem el.

A kolerát szerencsésen legyűrtem tíz nap alatt. Erősen desinficiáltattam 
mindent, fürdőt rendeztem be egy lerombolt szeszgyárban a bakák részére.

A Makival nagyszerűen mulattunk. Egy szobában aludt velünk. Naponta 
adtunk neki legyeket, szappant, gyertyát, körtét, almát, tojást. Különösen a 
tojást nagyon szerette. Ha látta, hogy tízóraira eszem tojást, úgy rázta a ket
recét, hogy majd összedölt a ház. Muszáj volt előbb adni neki, csak aztán 
ehettem én.

A Beremiany jó életet az oroszok csak egyszer zavarták meg támadásuk
kal.
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Én éppen Kappa őrnagynál ültem, ebéd után, amikor az ablak előtt robbant 
egy shrappnell -  betörve az ablaktáblákat, ledöntve a virágcserepeket. Ez volt 
az első shrapnell, utána még vagy jött a falura vagy negyven löveg.

Ebből egy megsebesítette a Hilfsplatzom körül ácsorgó papot és egy vén
kisasszonyt, a beremyani bárónő -  mert ilyen is volt -  komornáját. Orosz re
pülőgépről gépfegyverrel is lőttek a levegőből. Ez szept. 15 én este 5 1/2 órakor 
volt.

Aztán az oroszok támadást intéztek, amiket a mieink könnyen visszavertek. 
Nekünk kevés sebesültünk volt. Az oroszoknak volt néhány halottjuk is.

Ezen kis incidens után ismét kellemes napok következtek, amelyek fényké
pezéssel lovaglással, kártyázással teltek el.

Nagyszerűen éltünk egészen okt. 12 ig. -  Október 12. én parancsot kaptunk 
az előrenyomulásra, miután tőlünk északra, Bucsacs körül újból benyomták a 
frontot az oroszok. Nekünk tehát ellengőzt kellett adni.

Ez volt a híres Burakowkai előrenyomulás, tönkre-menés és visszavonulás.
Okt. 12. én reggel 7 órakor megindult rajvonalban az ezred Follwerk Gle- 

boka irányába.
Az utón mindenütt röpködtek a shrapnelek. Én még Beremiányban marad

tam és egyenlőre kötöztem a sebesülteket. Rövidesen halottunk is volt, vagy 
három.

A déli órákban követtük az ezredet, amely rajvonalban, erős harcban állott 
a muszkákkal.

Már beesteledett mig házat találtam. Három, majd hogy össze nem dőlt, 
parasztházat az országúton, amely Nowosialka Jazloviec, illetve Jazloviec felé 
vezet. Ez volt a Wirtshaus Gleboka.

Itt az ezred adjutánsa Polnisch főhadnagy azt mondta: menjek Burakow- 
kába, és ott állítsam fel a Hilfsplatzomat. Hát mentünk mendegéltünk a sö
tétben, közben folyton áram lottak felénk a sebesültek, köztük Blosche 
őrnagy is.

Itt már Lampel ezredorvossal együtt mentünk. Bloschet bekötöttük, majd 
kérdeztük:

-  Őrnagy úr merrefelé a legrövidebb az út Burakowkára.
-  Ez, amelyen most vagyunk, felelte -  és mit akartok ott?
-  A Hilfsplatzot felállítani.
-  Meg vagytok őrülve? hisz ott az oroszok vannak? Burakowka az oroszo

ké.
-  De hiszen az ezredkommandónak ezt tudnia kellene.
-  Úgy látszik nem tudja...
Lampel ezredorvos -  tekintettel, hogy ő nős, engem küldött előre a rajvo

nalba, hogy megtudja a pontos helyzetet.
Korom sötétségben, tapogatózva mentünk előre bukdácsolva, szélben, hi

degben egy medicienerrel. Nagy nehezen meg találtuk az I. Batalliont. Hille 
kapitánnyal beszéltem, aki az adjutánsával együtt górcsőén ültek egy szemét
domb mögött hirtelen ásott lyukban.

Itt megtudtam, hogy bizony még lőtávolra vagyunk Burakowkától és, hogy 
az oroszok minden emberre, aki megmozdul -  nappal -  gépfegyverrel lőnek.
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Visszamentem az ezredorvoshoz Follwerk Glebokára. Itt tudtam meg, 
hogy Schrenkel hadnagy, a beremiany szomszédom, aki esténként engem mesé
ivel untatott, hősi halált halt.

Egy golyó vágta ketté koponyáját. Szegény nagyon jól tudott rajzolni, fes
teni. Én is megrajzoltam az ő karikatúráját amint nevet.

Most már nem nevet többé.
Este 1/2 9 kor elkezdtem kötözni a sebesültjeinket. Volt, vagy 180... -  és 

éjjel 1 és 2 óra között feküdtem le, fáradtan nagyon. -
Az ébredés nagyon különös, mondhatnám pikáns volt.
Fegyver és gépfegyver lövegek pattogására. A házunk körül vágódtak le. A 

tisztiszolgák, különösen az ezredorvos Böhm nevű tisztiszolgája -  ijedten ro
hantak be, hogy: szaladnak már vissza a bakáink, utána az orosz és már alig lehet 
menekülni a sok lövöldözéstől, különösen, mert az oroszok már félig be is kerí
tették azt a házat, ahol mi aludtunk.

Nosza lett kapkodás, fölszaladás, földindulás. Szaladt mindenki.
Engemet, ez a kellemes szituáció -  ágyban talált. Én bizony szeretek reggel 

egy kicsit tovább heverészni, hát most is nagyot nyújtózkodtam még és még a 
légyfogó háló is rajtam volt.

Hálózsákban aludtam egy hordágyon. Bizony mire én felöltöztem és ki
mentem, hát éppen ideje volt, hogy odébb álljunk. Már csak egy úton volt me
nekvés -  vissza Beremiany felé.

A legényem Péter összeszedett minden holmit, ami az enyém volt.
Engem az ezredorvos felültetett a kocsijára, aztán gyerünk csak!...
Hogy mennyire röpködtek a golyók, arra nézve jellemző, hogy egy lábsérül

tet még magunkal akartunk vinni. Felültettük nagy nehezen egy málhás lóra, hát 
szegény sebesült kapott egy másik lövést a lovon, a nyakába. Holtan esett le.

Mi szerencsésen meglógtunk, de az ezred ott veszett. 160-180 sebesültet, 
vagy húsz halottat és fogolyban vagy 1600 embert vesztettünk, 35 tisztet, köztük, 
Paghia Mucci alezredest, Kappa őrnagyot, az én Batallionskommandánsomat, 
Wechtler kapitány, Holzer, Weissmann főhadnagyok, Puhacza főhadnagy halva 
kerültek orosz fogságba. Engem meg kitüntetésre adtak be.

Beremianyba szerencsésen visszajö ttünk ahová csak néhány baka j uto tt visz- 
sza a régi Stellungokhoz és néhány tiszt.

Beremianyban maradtam az ezred töredékével egy napot, aztán a 60 ik gy. 
ezred felváltott bennünket, mi pedig reservába mentünk Znibrodyba, ahol be
lénk olvadt a 15 ik Marschbatalion.

Znibrodyban két napot töltöttünk, onnan Dulibyba mentünk át, ugyancsak 
reservába.

Itt ismertem meg Blosche kapitányt a megsebesült Blosch őrnagy öccsét.
Igen kedélyes tiszt, aki nagyon szereti a társaságot. Ő azonnal megalakítot

ta az offiriersmenaget, cigánybandát a bernkhott cigányokból. Az offiziersme- 
nage a dulibii iskolában volt, egy tanteremben. Szép terített hosszú asztalokon 
igazán nagyon jól étkeztünk.

Dulibyba okt. 16 án kerültünk. Mikor e sorokat írom, mar nov. 10 ike van 
és a jó élet tart.

Esténkint feljön néhány vendég, gyakran katonazene szórakoztat bennünket.
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A kedélyesebb batalion az I. Bat. volt. Én a másodiknál voltam, Dolics 
Márkus őrnagy parancsnoksága alatt. Dolics őrnagyot épp ma nevezték ki alez
redessé.

Ugyancsak a mai Verordnungsblatt hossza Kraumann, ezredparancsno
kunk (új) ezredessé való kineveztetését.

Kraumann ezredest Stanojevics ezredes helyett kaptuk. Utóbbi, a bura- 
kowkai nagy vereség után távozott az ezredtől. Brigadéros lett. Népfelkelő bri- 
gadéros.

Blosche kapitány, batalionjával Jasloviecbe ment át, ahová én többször át
lovagoltam vacsorára. Egyik ilyen alkalomkor felolvasta Hille kapitány a 
Borsszem Jankóban megjelent Mermelstein manipuláns napiparancsát (a moz
gó konyha bakján).

Más alkalommal a következő dialógust, szerzeményemet adtuk elő.

A BATALIONS KAUZLEIBAN
-  dialógus -

Személyek: Blosche kapitány, Baons kommand. Katona főhadnagy, mena- 
ge májer.

*

Blosche: Katona!
Katona: Parancs kapitány ur, alázattal...
B: Jelentést kérek
K: Kapitány urnák jelentem alássan disznótort szeretnék rendezni.
B: Bravó katona... derék katona maga...
K: (büszkén) vendégeket is hívtam ám!...
B: Nagyszerű, ezt szeretem... Kiket hívott meg?
K: Néhány költőt, művészt, muzsikust
B: Neveket kérek!
K: Goth Sándort, Fedák Sárit, Slezákot, Beregit...
B: No és tiszteket?
K: Pflauser Baltint, a korpkommandánst.
B: (csudálkozva) a korpkommandánst?...
K: No igen. Meghívtam, de azt hiszem nem jönnek el.
B: Csak minél több és előkelő urakat. Szeretem a jó társaságot. És mi lesz 

a sörrel?
K: Az is lesz kapitány ur, kérem alázattal...
B: Azért, mert azt is szeretem. Különben is jegyezze meg magának, hogy a 

vendégekből mindig többet kell meghívni. A fele úgyis lemond. Például,jelőre 
fordult már", hogy vacsorára hívtam a Batallionom összes tisztjeit -  angriff 
előtt... Angriff után már magam ültem az adjutansommal és -  vacsora se volt. 
Hát ilyenkor ez kellemetlen.

K: Kapitány urnák jelentem alássan, álmodtam valami szenzációsat az éj
szaka. Most félek, hogy beteljesedik...

B: No az istenért katona, ne legyen olyan titokzatos.
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K: Rémes egy álom, becsületemre...
B: Ne ijesszen meg az istenért!...
K: Azt álmodtam, kapitány urnák jelentem alássan, hogy az Oberarmé- 

kommandónál megtudták, hogy milyen kitűnő a hatvanötösök első batalionja... 
a kapitány úr Batalionja és... és...

B: (kíváncsian) És... és... no és?!...
K :... és tekintettel arra, hogy Keletgalicziában az orosz amúgy is nagyon 

gyenge, muníciója meg absolute nincs... hát... hát... (titokzatosan) a mi Batalli- 
onunk leváltotta az egész Pflauser Baltin armét...

B: Óriási! UnglaublichL.
K: (széles gesztusokkal mesél) Tarnopoltól egészen Csernowitzig megszál

lottá az első Batalion az összes Stellungokat... Hille kapitánynak jutott a legna
gyobb feladat: Tarnopoltól a -  Szerethig. Hille kapitány e nagy feladathoz nem 
kért mást, csak Erdélyi maschinengewehr abteilungját, a cigánybandát és tizen
hétezer -  Trabukót... A Szereth folyótól a Strypa torkolatáig következett Pyber 
kapitány kompanieja. Érdekes, hogy a kompaniekanzlei a Szereth mellett volt, 
de a Strypáig elhallatszott a kapitány halk dudolása, amikor azt dúdolta, hogy: 
„mondjátok meg a legkisebb Horváth lánynak”... Álmomban különben Pyber 
kapitányt, különös elismerés érte. Kinevezték Valjevoba Ergánzungsbe- 
zirkskommandansnak és a valjevói izraelita szentegylet tiszteletbeli elnöké
nek.

Fehér főhadnagyot a szép nőkről híres Cserenowitzba akarták tenni, 
ami ellen ő kézzel lábbal tiltakozott. Neki már elege volt a jaslovicai nőkből. 
Megcsömörlött. Háború után, mint nőgyülölő belép egy szerzetes rend köte
lékébe.

így hát a Csernowitz előtti Pruth front Müllner főhadnagynak jutott, aki a 
századirodát egy csernowitzi sörgyárban helyezte el. Ilyen mázlija volt!...

B: És magának katona, milyen beosztása volt?...
K: A kapitány ur engem -  Budapestre küldött.
B: Mint sebesültet?
K: Nem, hanem, hogy tanulmányozzam ki a Ritz szálló konyháját...
B: Úgy?...
K: De egyszerre csak jött egy távirat, direkt a Kriegsministeriumból, direkt 

Bécsből, és engem beosztottak a Schwarmlinia elé, egy előretolt Stützpunkton, 
mint kézigránát és minadobó abteilung kommandanst. Haüser főhadnagyot au- 
tomobilosították. Neki jó dolga volt. Kapott egy picike, hercig kis két lóerős 
autót. Melléje beosztották Bálintot -  töff-töffnek... Hauser főhadnagy azonban 
nem akart megválni a lovától és így az autót mindig a lovával huzatta.

Csernák hadnagy, úgy is mint tart. hadnagy, úgyis, mint ezredes gruppen- 
kommandans lett -  cugjával, amelyből egy schwarm személyes vezetése mellett, 
mint Schutzbedeckung hátra ment a 42. es mozsarakhoz. Reitrich hadnagynak 
erre az irigységtől megpattant a sokat emlegetett gé-hura, mire ő nevető görcsöt 
kapott és kórházba vonult.
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Lampel ezredorvos, mint Batallionschefart két heti szabadságot kapott, új
ból azon a cimen, hogy Budapesten egy krajcárért gilisztacukrot vegyen. A le
génység között ugyanis akadt egy gilisztás Bé osztályú népfelkelő. Sinkó kadett, 
Kolomeában, ahol a Batallionkanzlei volt, szerelmi bánatában rövidáru üzletet 
és drogueriát nyitott a Jasloviecen éjjel beszerzett árukból...

De még ez mind semmi!...
Eichlcr kadett, a nagyorrú szanitészkadett megkapta az arany vitézségi 

érmet, aminek örömére összenyerte a subaltern offizierek összes pénzét -  
kártyán.

Hábel hadnagy amikor meghallotta, hogy milyen hosszú lesz az ő eugjának 
a frontja azonnal félrevonult egy diszkrét helyre, -  költeni és legújabb verseit 
illempapirra irta...

Debreceni hadnagy három hónapi szabadságot kapott Frankfurtba -  tanul
mányút képen. Tanulmányozni a frankfurti városkát. Csak Blosche kapitány 
ur akadt meg az első pillanatban, hogy hát most ilyen nagy front mellett 
hogyan lehet a disznótort megtartani. Kénytelen volt -  költséget, fáradságot 
nem kiméivé, minden század részére külön Zeppelint faszolni. így aztán 
könnyű volt a tiszteknek a kolomeai offiriersmenazsiba járni és senki se 
akart otthon -  étkezni.

Ezt álmodtam az éjjel kapitány ur...
Hajnalban az orosz megsturmolta a frontot, engem kupán vágott egy 24 

cm-es lidith gránát, mire fölébredtem...
B: (megkönnyebbülve) Hála istennek! Már éppen elég volt ebből a rémme

séből.
K: Az lehet kapitány urnák jelentem alássan, hogy rémmese, de én ezennel 

hivatalosan -  maródit jelentek.
B: Miért?... Mi jut eszébe?...
K: Én annyi kézi gránátot dobtam a muszkára, hogy állandó görcs van a 

jobb karomban... Nem tudom emelni...
B: De hiszen csak álom volt?
K: Elég volt azt nekem álomban is túlélni kérem alázattal. De eltekintve 

attól az én gyenge idegrendszerem és szervezetem nem bírja a nagy munkát, ami 
a menage majerséggel jár. Talán tessék helyettem inkább Debreczenit kinevez
tetni én pedig megyek kórházba... Megoperáltatom a hasnyálmirigyemet. Úgy 
érzem, ez az a szerv, amit a háború alatt még nem operáltattam meg. -

B: Talán álmodik még! Katona! Ébredjen fel. No hallja! Micsoda katona 
maga? Maga katona, minden, csak nem katona. Kérjen tőlem bármit, de a kór
házról tegyen le.

K: Kérjek bármit?
B: Igen! Bármit!.
K: Hát csak egy vágyam volna, egy nagy!...
B: Csak kivele bátran!. Mondja meg őszintén, mit szeretne?...
K: Szeretném már kapitány ur, ha kitörne a -  béke.

*
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-  Dialógusomat óriási sikerrel olvastam fel. Csupa aktualitás. Lampel ez- 
redorvos épp az nap jött vissza Pestről, ahol foghuzókat vásárolt. Katona előző 
napon jelentett maródit, a háború alatt megoperált vakbél bántalmával. -

*

1915 nov. 12

Mialatt a szerbiai harctéren csapataink a világ legnagyobb csatáját vívják 
hihetetlenül rossz terepen, addig mi már ma négy hete, hogy Dulibyben (illetve 
az I. Baon Jasloviecben) reservában van.

Ma lettem/őorvay. Nagy büszkén és izgatottan varrtuk fel a második csilla
got. Mindjárt le is fotografáltattam magamat a legkülönbözőbb pózban, még 
ágyúcsövön is, a 17. sz. feldkanone ezred egyik ágyúján, had bámuljának késő 
unokáim.

Dolics alezredes és a II. és III. Baon tisztjei menázsmájernek kiáltottak ki. 
Mint ilyen -  rendeztem egy bankettet az ezredes ur tiszteletére, hogy hódolatun
kat és szerencsekívánatainkat kifejezhessük, ezredessé való kineveztetése alkal
mával. A bankett 14. én este (vasárnap) nagyon jól sikerült. A katonazenekar 
közreműködésével.

A tósztokból nekem is jutott. Az ezredes engem is felköszöntött, mint akit 
most neveztek ki főorvossá.

A regimenstambour saját szerzeményű „Oberst Kraumann” indulóját ját
szatta el az ezred zenekarával.

Az iskola épület csak úgy rengett a kürtök harsona szavától.
Most már meg van a főorvosi kinevezés, csak a kitüntetésem jön egy kicsit 

lassan.

Nov. 16.

Megpróbálom leírni ide, hogy mi dolga van egy főorvosnak, ha az ezred 
reservában van.

Reggel az természetes -  elalszom. Péter nem kelt fel, mert tudja, hogy -  
nincs sürgős dolgom.

Fél kilencre végre megjelenek a maródiak között, ahol már a legidősebb 
sanitész kadett maródivizitet tart.

Én folytatom. Fél tízre készen vagyok. Hazamegyek, kevés írásbeli munká
mat elvégzem. Maródi tiszteket meglátogatom.

T íz  óraira két tojást eszem. Utána jön a szivar. Fényképek kopirozása, ol
vasás, levélírás stb.

12 órakor ebéd, az offiriersmesseben.
A dulibyii iskolában.
Ebéd után aluszkalás.
4 órakor kakaó, csokoládé, szivar. Délután különböző henyélés, séta, eset

leg sétalovaglás. Néha kártya.
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Este megint kell menni vacsorázni. Vacsora után háromas tarokk -  Dolić 
őrnagy, illetve most már alezredes -  Albrecht kapitány társaságában.

10 órakor néha 11 órakor hazamegyek, lefekvés a hálózsákomba. Olvasás 
az ágyban. Aluszkálás.

Jelzem, kitünően vagyunk élelmezve. Rendesen faszolunk Étel ital van és 
mi alatt otthon minden olyan drága, itt már undort kapunk a sok húsevéstől.

A délutáni programból kifelejtettem, hogy néha rajzolgatni is szoktam.
Tegnap Pflauser Baltin hadseregparancsnok inspicierorta itt Dulibyben a 

65 ősöket a defilírozás éppen az ablakom előtt történt.
Pflauser kijelentette, hogy ezredem egy „vorzügliches Regiment”.
Mindennél többet ér, hogy újabban a békéről beszélnek sokat!...

Nov. 18.

Leesett az első hó még október 28. án. Ez nem is volt olyan nagy esemény, 
mert a szenzáció csak két napig tartott.

Azóta változatlan szép idő volt, mint hallom, ilyen időjárás van itt minden 
vénasszonyok nyarán.

Ma azután igazi hóförgeteg vonult végig a vidéken. Két napja esik a hó.
Helyenkint méter nagyságú a hó, hófúvások alkotta hegyektől fűszerezve.
A legényem reggel alig tudott felkelteni. Nem tudott a nagy hótol a szobám

ba jönni.
A kocsiközlekedés megszűnt pár órára. Bakák százai dolgoznak künn a 

nagy hófúvásban. Lapátolják a havat. A Stellungokat is befújta a hó. A drót
kerítések elé alig lehet látni. Muszkatámadást ilyen körülmények között nem

várunk.
E kép az első képem, 

mint főorvos Dulibyban, a 
lakóházam előtt. (nov. 16)

Még mielőtt leesett a 
hó csináltunk egy pár jó 
fényképfelvételt. Kimen
tünk Allender zászlóssal a 
17. tábori tüzérek állásába 
és fotografaltunk a kis ame
rikai gépemmel.

[Tizenhét katona cso
portképe. Reprodukálha
tatlan amatőr felvétel a 
következő névvel: Allen
der Jan. zászlós]

Ez a kép még a beremiany előtti stellung mellett készült. A bakáink éppen 
akkor érkeztek meg egy kiürített faluból mindenféle összelopkodott holmikkal. 
Van ott malac, csirke, tükör, ablak, stb.
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Ez a kép, gépemmel lett felvéve, ud
varomban. Az érdeklődés központja 
a házigazdám. Háttérben egy tehén. 
[Balról Panek hadnagy, jobbról 
Becske hadnagy, felül én, alul Makay 
hadnagy]

Szép napsütéses idő. Ülök az ágyú 
tetején, nehogy unokáim azt mond
ják, hogy a nagypapa nem volt a 
harctéren.

Saját felvételem. Krau
mann Ede ezredesünk. 
A vaskoronarend és a 
kát. érdemkereszt tulaj
donosa.

Apácák Dulibyben Itt nézem az ágyút és arra 
gondolok, hogy hány em
ber életet ontotta már ki. 
Hátam mögött a tüzér 
aki u jabb véro n tásra  
kész.
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Nov. 20

Tegnap este meg voltam újból híva -  bankettra az I. Baonhoz. Blosche 
kapitányhoz. Reggel 4 óra után még mindig huzattam a cigányai a nótámat, hogy 
aszongya:

„Levél jött levél ment messze Gácsországból.” Ehhez hasonlóan sikerült 
mulatságot talán még nem is rendeztek a harctéren.

A „disznótor” kabaréval volt egybekötve a kabarét humoros felolvasások 
tarkították szavaltatok, ének, zeneszámok és Bálint szopofonista productioja. 
(Bálint kadett a kezével dudaszerű hangokat tud kiadni.) Az estélynek volt vagy 
10 vendége huszár és tűzertisztek, Egry huszárkap. vezetésével, az 5 ik Batterie- 
től Scholtz Elemér főhadnagy.

Én is sikerrel olvastam fel egy actualis humoreszkemet és bökkverseimet.
A zenét Hamza budapesti cigányprímás zenekara szolgáltatta. -
Hamza Budapesten Radics bandájának prímása. Pompásan játszik. 

Elsőrangú cigányvirtuóz. Nagyon élveztünk játékán.
Éjfélkor pezsgő került az asztalra.
Ismétlem ideálisán mulattunk. Gyönyörű világos éjszaka volt. A nagy hó 

szépen világított.
A vacsorára Dulibyből 6 órakor indultunk Allender zászlóssal szánkon és 

Vi 8 kor értünk Jasloviecbe.
Az ut nagyon girbe gödrös volt. Kétszer kifordultunk a hóba. Roppant jól 

mulattunk ezen, mert én -  aki épp egy félórával ezelőtt kaptam meg Jolitól a 
bundámat -  úgy fel voltam pakolászva, hogy a hóban úgy feküdtem mint egy 
lisztes zsák.

A nagy nevetéstől, a bundától és pokrócoktól persze mozogni se tudtam. 
Úgy emeltek fel hároman a hóból.

A nevetés és jókedv továbbra is megmaradt, igy történt azután, hogy újból 
legurultunk a mély hóba. A tegnapi est életem legkellemesebb estéje közé tar
tozik.

(Itt megörökítem előbb a felolvasott bökkverseket.) Hamza bandájával 
énekeltem Gül Baba kupléja melódiájára.

1.
Hauptmann Hille álmatlan volt 
Pedig kapott sok álomport 
Dulibyben bankett volt 
Haüptmann Hille jót horkolt

Ihaja hajaha

2.
Hauptmann Pyber gyomra rossz volt 
Nem birta a tréfi kosztot 
Áttért a zsidó hitre 
A -  haját -  lemetélte

Ihaja hajaha
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3.

Dechungi disznótor

Sok gilisztás baka ordít 
Lampi kapott offne ordet 
Nem megy Pestre többet ő 
Mert a bordája betört.

Ihaja hajahaj

4.
Volt egy szép nő bukott érte 
Főhadnagy úr hófehérke 
Meg kell kapnom fogadé 
Megfájdult a foga rá

Ihaja hajahaj

5.

Von Wien ist nicht weit nach Ungvár 
Müllner ist ein grosser ungár 
Madjarisiert ist er schon 
Hadmási lauft nicht davon

Iahaja hajahaj

6.
Lampi mondta Eikler kérem 
Legyen elég -  ezüst érem 
Arany már nem jön sorra 
Hosszú lett Eikler orra

Ihaja hajahaj

7.
Van már pezsgő cigány banda 
Masiniszta tartja karba 
Rossz nyelvek mondják, de kár 
Nem tud szegény lőni már

Ihaja hajahaj

8.
Torra disznót vág a sakter 
Eszik huszár, beobakter 
Muszka átjött mert fázott 
Leült és -  bepofázott

Ihaja hajahaj

9.
A kedvencünk Hauptmann Hille 
Elröpült, miként egy pille:
Szíve vérrel válik ám 
Isten veled -  Szálikám -

Ihaja hajahaj
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10.
Egy napon iszonyú hévvel 
Játszott Bálint a kezével 
Gikszert csinált egy nagyot 
Rögtön ablakot nyitott

Ihaja hajahaj

11.

Minden zsidó, minden hümbüg 
Zsidó Pasics és Hindenburg 
Ejnye kis Hauptmann Péter 
Hátha maga is héber

Ihaja hajahaj

12
Sose beszél Debreczeni 
Síri csendben szokott enni 
Egyszer éhes volt és: halt.
Debreceni megszólalt

Ihaja hajahaj

13.

Allendernek fogom pártját 
ír és kap száz feldpostkártyát 
Ha hazamegy az Ernő 
Sír utána ezer nő.

Ihaja hajahaj

14.
Savanyu de jó a Vinko 
J ószívű a kadett Sinko 
Vásárol mint egy atya 
Van neki vagy száz gatya

Ihaja hajahaj

15.
Témám nincsen már több semmi.
Mert nem tudtam jól beenni 
Hisz ez nem is nagy csoda 
Oly rossz volt a -  vacsora.

Ihaja hajahaj.

A felolvasás, amit tartottam, ez a humoros „harctéri tudósításom” volt.

(Folytatjuk)
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GULYÁS JÓZSEF

A NEGYEDIK DIMENZIÓ: A Z  ÉLET
1
Egy asszony ablakomba ültette
az ősznek színeit,
narancs, borvörös,
semmi piszkos és közömbös,
rossz szín ma nincsen
és minden,
minden szín hozzá hajt, zavar.
2
Egy asszony megmutatta nekem
a fogát,
nevetett,
hogy a csontom megrepedt, 
egy asszony, 
aki énekel és sír, 
sír és kacag.
Mondtam neki: gyerünk, gyerünk,
várnak ránk,
épp arra jött az élet
és megállt,
hogy fölszálljunk,
kis gyermekével.
Egy kéz belenyúlt a szálakba 
és összekuszálta.
Égett az asszony,
mint az októberi vadalmafa,
felgyűlt,
amikor hozzáértem,
dél volt, délben
tüzes napraforgó húzott át
felettünk,
dél volt, de hiába.
Elhagytam Mártát, 
leköszöntem egy útról, Giziről, 
kalapot emeltem 
a mindennapi fürdésnek, 
de visszalépett, 
búcsút intettem falumnak 
messziről.
Itt volt előttem, 
a számban volt már
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az elérhetetlen, 
a déibábos
negyedik dimenzió: az élet. 
Hiába, nem jött. 
Visszahúzódott 
a gyűlölt, de biztos komfortba.
3
Ékszerek, gyöngyök, gyűrűk 
nem piszkolják ujjait, 
szügyét s torka alatt 
a selymes, drága lejtőket 
Hol a kedved? kérdezte.
A  bankokban, fórumokban, 
ott az én kedvem, mosolyom.
4
Kesztyűmet elvesztettem, 
hazámat nem találom 
(Anna ajándéka volt -  
egyszer ő volt az élet, 
életem és halálom) 
hát gyerünk a bárakba, 
ifjúságom az ödögé, 
hajts az életbe ki, 
bűnbe, bajba,
de nem ám a Jégkunyhóba, 
abba a tyúkólba, nem.
5
Sivalkodik, nyerít és röfög 
hagyjuk itt, mondom, 
ezt az egész brancsot 
ezen a trágyádombon.
S mire a reggel gyémántot 
csiszol az éjszakából, 
elérjük azt a várost, 
elérjük az utolsó vonatot.
Még mindent elérünk.
Itt volt, előttem lebegett, 
a számban volt már 
az elérhetetlennek látszó, 
délibábos
negyedik dimenzió: az élet 
Hiába, nem jött, nem jö tt 
(Szeged, 1971.)
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MONOSZLÓYDEZSŐ {BECS) 

RENDÜLETLEN

Rólatok álmodtam ma éjjel 
apád szerepében egy nálánál 
is linkebb szövegelt nyílt ákkal 
anyád is ott állt s a szóáradatot 
mintha vízzé szennyé válna 
söpörte mogorván
a drukkolók s ellendrukkolók csapatja 
férfi nő vegyesen feküdt egy halomban 
vigyázz magadra mondtam 
az ige azonban hasamból nyöszörgött 
senki se tudta vajon mit jelenthet 
miért és kinek szól
bánatos füst szállt hatalmas szivarból 
ködében arcod egyre jobban fénylett 
tekinteted is szinte azt sugallta 
ezt a nyüzsgést sehogyan sem érted 
hiszen mi mindent régen megbeszéltünk 
de fejed idegen hím ölébe hajlott 
s mint egymásra kopírozott fénykép 
aranykeretben a falon hintázott 
apád nyílt ákkal feltűnően iázott 
anyád rendületlen a szennyet söpörte 
így van így lesz mindörökre 
hangzott a magasból 
ámen nyikorogta rémülten az ajtó

ÉS FAJT...

És fájt
már nemcsak azon az egy helyen 
amelybe vissza-visszaborzadón 
gyáván bátran okottudón 
még néha meg is fogódzik 
a rátapintó értelem 
hanem szétomlón 
megérinthetetlenül 
másként se 
mindenféleképp
a megváltó robbanást sugallva tán 
mely összesöpörhető 
szilánkká zúzza szét
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MIRNICS ZSUZSA

SZELÍD, SZOMORÚ MADARAK ÉRKEZÉSE 
REGÉNYRÉSZLET

A nyugtalanság tavasszal már N-ben is érezhető volt. Tulajdonképpen nem 
lehetett nyugtalanságnak nevezni, csak valami enyhe vibrálás volt, alig érez
hető finom remegés, kezdetben nem is tulajdonítottunk jelentőséget neki, 
mert nem tudtuk okát, alig-alig érzékeltük, éppen csak megfogant bennünk; 
olyan volt, mint amikor az ösztönükben el nem tompult, sejtjeikben a farka
sok vad veszélyszimatát hordozó kutyák nyugtalanok lesznek, mert őseiktől 
örökölt szimatuk felébredt, és valahol földrengést észlelnek, vagy akár egy 
másik kontinensről az ítéletidő közeledtét, vagy hogy valahol ki fog önteni 
egy folyó, vagy a város szélén a sintérek felrakják a teherkocsikra a kutyákat 
vadászó szerszámokat, netán valahol megvadult kutyatársaik széttépnek egy 
másik kutyát vagy egy csecsemőt, s bennük is jelzi a rokonságot egy felébredő 
ösztönmorzsa.

Voltunk ennél már nyugtalanabbak is, abban az évben, amikor a madarak 
miatt maradtunk N-ben; negyedik emeleti lakásunkban, a Folyóra néző tárt 
ablakunknál állva napokig hallgattuk, hogyan szállítja felénk a víz felszíne 
északról a dübörgést; ha jól emlékszem, éppen kedd volt -  bár ennek nincs 
semmi jelentősége, mégis döbbenetes, hogy az emlékezet milyen pontosan el
raktározza bizonyos események minden jelentéktelen részletét, mert hiszen le
hetett volna csütörtök vagy akár vasárnap is, teljesen mindegy -, de történetesen 
éppen kedd volt, amikor ott álltunk a kétszárnyas, nyitott franciaablak előtt; 
álltunk, mint aki nem hisz érzékszerveinek vagy mint a meghipnotizáltak, olyan 
tisztán ki lehetett venni a morajlást; aztán a szomszédos erkélyre tekintettünk, 
ahol egy kicsukott foxterrier nyugtalanná, egészen láthatóan nyugtalanná vált, 
felemelte fejét, néhányszor körüljárta a szűk erkélyt, aztán nyüszített -  nem is 
nyüszített, csak nyüsszentett egyet -, a lábát azonban hiába emelte kaparásra, a 
lakás ajtaja csak nem nyílt, közben -  távollátó szememmel pontosan érzékel
tem -  orreimpája reszketett; s mert az erkélyajtó zárva maradt, vad, váratlanul 
kitörő és kiszámíthatatlan félelmében egyszer csak felkapaszkodott a párkány
ra, s nem törődve a nyolc emelet alatt tátongó mélységgel, a korláton át le akart 
menekülni az udvarra -  szerencsére a szíj, mellyel a korlát bordájához volt köt
ve, nem engedte; olykor a dübörgés, melyet nem lehetett összetéveszteni sem 
közelgő, sem távolodó mennydörgések robajával, noha a zivatarok is mindig 
északnyugatról jöttek, főként pedig a vad, sötét felhőjű, villámokkal terhes vi
harok szóval a dübörgés alábbhagyott egy-egy rövid időre, de a két morajlás 
közötti csend még félelmesebb volt, ettől csak a kutya nyugodott meg, bár az is 
lehet, hogy finom idegrendszerét nem lehetett megtéveszteni, inkább csak fel
mérte a póráz kényszeréből adódó kilátástalan helyzetet, és felhagyott az öngyil
kosságba menekülés kísérletével.
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T-ben és bennem, ma már tudom -  életünkben talán először -  ugyanúgy 
ugrásra, menekülésre készen állt az ösztön, ennek ellenére nem mozdultunk; 
tudtam, T. arra gondol: a történelem erőviszonyok és stratégia kérdése, az ese
mények végkifejlete pontosan kiszámítható, mint egy megbízható matematikai 
egyenlet, ha hosszabb ideig figyeli és minden lényeges elemet gondosan mérle
gel az ember; a dolgok kegyetlen törvényszerűséggel ismétlődnek, mint ez a 
semmiképp sem távolodó, hanem valószínűleg közeledő morajlás; ennek elle
nére T. talán optimizmusból vagy inkább kényelemszeretetből nem mozdult -  
nem mozdult N-ből sehova, s ezt az elhatározását olyan, szinte már nevetséges
nek tűnő dolgok érlelték ki, hogy majdnem mosolyogtam: hogy esetleg csoma
golnia is kell, hol jut majd mézhez, és nem viheti magával súlyzóit... Tudtam, 
rólam azt gondolja, én sem indulnék sehova, mert erős vagyok, mert erősnek 
akart hinni, holott azon a télen újraolvastam A Musza Dag negyven napjái, 
amelyben vad, véres tort ülnek és részegen és kábán dúlnak a hordák; idegen 
nyelvű tévéállomások híradóit néztem, hajnalonként négy órakor felébredtem, 
mindig pontosan négykor, s ilyenkor I-re gondoltam, akivel távozása előtti na
pon, egy március elejei késő délutánon még együtt indultunk haza, a sötétedő 
estével dacoló lámpák fényköre alatt még irodalomról és egy Antić-vers fordí
tásáról beszélgettünk: hogy X. fordításában fellazul, megpuhul, bár alighanem 
teljesen mindegy, hiszen senki se figyelt fel rá, mert ugyan kinek kell ma a vers? 
... s amikor a gépkocsikölcsönző irodája előtt elváltunk, én voltam a lehangol- 
tabb, nem ő, aki aztán pontosan hajnali négykor felment a hetedik emeletre, papu
csait kínos pedantériával egymás mellé rakta, és átvetette magát a korláton.

Ezek a szinte percnyire pontos hajnali ébredéseim az N-ben töltött utolsó 
hetekben mindennapossá váltak, noha nem volt bennem az önpusztításnak 
semmi gondolata, egyszerűen csak nem bírtam aludni, Anna megüresedett kuc
kójában ücsörögtem, vagy Zsolt elárvult szobájában ténferegtem, és bármilyen 
későn és bármilyen fáradtan feküdtem le, négykor percnyi pontossággal feléb
redtem, s minden alkalommal I.-re gondoltam; furcsamód sose töprengtem raj
ta, hogy miért tette, valahogy megértettem, de nem az eszemmel -  mert agyam 
az életet mindig is mindenek fölöttinek tartotta, s eszerint „még a rút élet is 
szebb, mint a szép halál” -  ahogyan Iphigeneia mondta, no persze ő tizenöt vagy 
tizenhat éves lehetett és szerelmes az életbe... I.-n azonban az egyre gyakoribb 
és mind rövidebb ideig tartó fellángolás-menekülések nem segítettek, hisz 
ugyanabban a városban élt, mint én, ugyanazt olvasta és látta, mint én; hajnali 
négykor az ébredező város fölött az ablakban állva, vagy a szőnyegen kuporogva, 
vagy a körmömet rágva egyértelmű és világos volt számomra távozásának oka; 
hát nem is tudom, miért nem indultunk akkor rögtön, mert engem se kényel
messég, se derűs, bízóbb életszemlélet nem tartott vissza, megmagyarázhatat
lan, miért maradtunk, amikor okom bőven volt rá, hogy menjünk; decemberben 
P.-en jártam, az Art moziban Kurosawa^í/omját láttam, aTháliában az Egerek 
és embereké  s végül a Radnótiban József Attila szabadötletek színpadi adaptá
cióját Jordán Tamással, visszaindulásom ezüstvasárnap utánra esett, a hajlékta
lanok eltűntek a belvárosból, a nyomort a sok karácsonyi ezüst- és aranypapír 
mind eltakarta, mint egy vidám majális, olyan volt a város; az utolsó előtti nap
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M-éknél ebédeltünk, öt- vagy hatfogásos ebédet tálaltak, s valahol az étkezés 
kellős közepén, a mexikói csirke és a lazac között, amikor a sziporkázóan szel
lemes M. épp legjobb történetét mesélte, a város fölött elhúzott egy repülőgép; 
Anna fehér lett, mint a fal, keze remegni kezdett, és hangos csörömpöléssel esett 
ki belőle előbb a kés, majd a villa; a New York-i járat, mondta M. szelíd felesége 
nagyon csendesen, miközben új evőeszközt hozott; estefelé Annával a belváros
ban mászkáltunk, sokat nevettünk, hogy ne kelljen sírnunk, aztán hogy kevéske 
pénzünket nagyvonalúan elverjük, az Andrássy úton egy presszóban megpihen
tettük agyongyötört lábainkat; három asztallal odébb jól öltözött úr kávézott, s 
amikor megjelent a virágáruslány, átküldött hozzánk egy szál gerberát, Annával 
zavartan mosolyogtunk, s találgattuk, kinek szól, Anna angyali szelídségével, 
vérvörösen hárította el magától, hamvas fiatalságát nyilván sértette a virággal 
közölt félreérthetetlen szándék; neked küldi, mondta, olyan idős lehet, mint te; 
légy észnél, feleltem, tán a ráncaimnak? ezt ne mondd, ellenkezett, szép vagy, 
korodhoz képest igazán jól nézel ki, nyugodtan tagadj le tíz évet; igen, igen, 
bólogattam, a koromhoz képest, de csak a koromhoz képest, tettem hozzá, és 
tudtam, hogy a simára borotvált úrnak Anna formás, szép lábain akadt meg a 
szeme, ám a közeledést illetően az első pillanatban valószínűleg nem tudta el
dönteni, hogy virágot avagy konyakot küldjön-e inkább, hát a virággal indult 
rohamra; szóval kicsit bohókás hangulatban jöttem haza -  Európából, ahogy 
itthon mondtam; ott az első napokban azt kellett megszoknom, hogy nem kell 
folyton félreugranom a mindenkit letaposó, vad és erős férfiak elől, mert a vil
lamosban előreengednek, és ajtónyitás, kabátlesegítés, kézcsók is kijár, bár le
het, hogy ez is máz, de -  mi tagadás -  szép máz volt, amilyenben nekem már 
régóta nem volt részem; kellett neked „Európa”, most majd szokhatsz vissza a 
Balkánra, gondoltam, miután végigálltam az utat, és N-ben lemásztam a vonat
ról, s már a második buszra nem tudtam feljutni; hogy itthon vagyok, az állomás 
és a lakásunk között közlekedő buszban derült ki végérvényesen; egy kissé ka
patos, ennélfogva teljesen nyílt és őszinte atyafi fennhangon az egyik tévésztár 
hadfit és harcosait éltette, kiváló harci erényeit ecsetelte néhány szorongó, lesü
tött szemű, ám többségében nevetgélő utas, no meg egy rendőr előtt, mondván, 
hogy ők aztán, mármint a harcosok, igazán tudják, mi a jó teljesítmény és a 
humánus, gyors megoldás, tudják, hova kell tenni a torokra kést, hogy egyetlen 
nyisszentéssel elvégezzék a munkát, nincs ott kínzás, fogja be a száját a sok 
nemzetközi seggfej, a munka gyors, tiszta és profi -  a háborús etikán nem esik 
semmi csorba; a hatodik megállónál már azt is megértettem, és velem együtt az 
ablakot vagy a padlót mereven bámuló néhány utas főként, hogy egy vasúti 
jegyet még megérdemelnénk -  mert jó melósok és igavonók vagyunk -, de csak 
egy irányba.

Ahogy ott néztük egymást T.-vel a franciaablaknál állva, hátunk mögött a 
könyvespolcokon a Werfel-regénnyel, a keresztes hadjáratok történetével és 
Rushdi Szégyenéit 1, előttünk a szomszéd toronyház látványa, a visszhangzó 
folyó és a teraszon a remegő foxterrier, egyszer csak érthetetlenné vált, hogy 
miért nem fordulok meg, miért nem lépek vissza a szobába, miért nem veszem 
elő az útitáskát.... jó, tudom, T. mindjárt nyűgös, ha valami kimozdítja megszo
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kott nyugalmából, ha mindennapi teázásai közül akár egy is kimarad, vagy ha 
felborul megszokott újságolvasási menete, ilyenkor elviselhetetlen, de ez talán 
csak nem lehet ok maradásra?... Végül is jeleket küldött mindkettőnk értelmé
nek valami ösztönös, civilizált lényünkből csaknem teljesen kikopott, egészsé
ges veszélyérzet!., mégis csak álltunk, mint a megbűvöltek, én talán azért, mert 
kezdettől fogva erősnek kellett lennem -  a menekülés pedig értelmezéseink 
szerint gyávaság -, vagy legalábbis annak látszanom, ami idővel majdnem termé
szetes állapotommá vált, valahogy úgy, mint mikor egy tiszta lányról addig ter
jesztik a kudarcot vallott férfiak, hogy céda, míg végül belefárad a tiltakozásba 
és tényleg elkurvul; így lettem én is kényszererős, akinek nem szabad megfuta
modnia -  de a távozás vajon tényleg gyávaság lett volna, vagy inkább józan hely
zetfelmérés?... tudtam, T. úgy véli: természetesen maradunk, miközben én, két 
dübörgés között fülelve, remegő gyomorral arra gondoltam: mit is kellene 
összeszednem, ha tényleg csomagolnánk?... s furcsa módon a tennivalókat min
dig pontosan, fegyelmezetten számba vevő lényem nem az egyetlen arany gyű
rűmre gondolt, sem az arany nyakláncra, amelyet Anna kapott tizennyolcadik 
születésnapjára, vagy arra a néhány apró értéktárgyra, amely valahol segíthetne 
túlélni egy-két napot, hanem döbbenettel állapítottam meg: nem tudom, úris
ten, tényleg nem tudom, hol van nagyanyám és nagyapám eljegyzési fényképe, 
sem pedig a múlt századbeli családi Bibliánk, amelynek első oldalára dédanyám 
azt írta: Maruzsi Mária Szerető Könyve.

Két nap múlva másfajta dübörgéstől visszhangzott a Folyó medre, ez azon
ban már vihart hozott, sötétséggel borította el az eget, a kékesfeketén gomolygó 
felhők alacsonyan szálltak, szinte összeölelkeztek a Folyóval, de bármilyen fé
lelmetes is volt, megkönnyebbülten álltunk a franciaablak előtt; ám a korábbi 
remegés mintegy visszhangjaként az enyhe vibrálás akkor állandósult bennünk; 
s azt hiszem B.-ék és G.-ék is így voltak vele, bár náluk a vibrálás néha kisült 
egy-egy mozdulatban, kiült kissé megszürkült arcukra; hamarosan mindannyian 
egyformán öregek leszünk, mondtam T.-nek, ugyan, felelte T., mert szeretett 
volna éjszakánként nyugodtan aludni, és szorongott, hogy tényleg nem vagyok 
elég erős -, itt nincs mitől tartani, hiszen nem látod a madarakat? -  a Folyó 
medre felett mind ide, hozzánk költöztek, dankasirályok egész felhőrajban, nyá- 
rilúd, jégmadár, szalakóta, a Folyó e szakaszán teljesen ismeretlen madarak is, 
soha életemben nem láttam ennyi madarat; Hitchcock madarai -  gondoltam 
riadtan, és T. fennhangon válaszolt, ami csöppet sem lepett meg, hiszen a sokáig 
együtt élő emberek meghallják egymás gondolatait: a madarak nem innen, ha
nem ide menekülnek, nincs mitől tartanunk, hangsúlyozta, nézd, milyen fárad
tak, csendes-szelídek, berepülnek a zárt udvarokba, és felszállnak az erkélykor
látra, ablakpárkányra, ki kellene szórni nekik egy kis eleséget.
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SZÖGEDI SZABÓ BÉLA

AMUNDSEN HALÁLA
„things fali aparí,
the centre cannot hold”

(W. B. Yeats)

felébredtél\ csapzott és fáradt voltál,
de valami újra és megtéveszthetetlenül észak felé fordított,
kinyitottad az ablakot; éles szél csapott hirtelen arcul,
papír után néztél, ám amikor végre találtál,
már nem tudtad, begyújtani akartál-e vagy írni,
leültél hát, semmi se jutott az eszedbe,
hol, merre jártál, jártál-e valaha házon kívül,
vagy csupán ebben, itt, mint egy álomban,
itt történt, ami megtörténhetett,
messziről szarvasbőgés hallatszott,
de te azt hitted, a hang -
mely megrezegteti a fából hasított poharakat, késeket -
az ágy alól, a szekrény mögül szól,
légszomjtól gyötörve futkosni kezdtél,
benéztél az ágy alá, fölborítottad az asztalt,
puskát ragadtál, átlőtted a szekrényajtót,
a házból kilépve megcéloztad a havat,
míg a vakító, habzó porban őzek futottak a patakig,
visszanéztek még,
majd lázas, barna arcukról lepergett a megfagyott sár.

TÉL NEW YORKBAN

időnként akárha lejátszódna valami 
a holdudvar mezsgyéjén 
az éj terítékén 
a szelíd csinos falak körül 
erősen cipőbe dagadt lábbal 
egy helyben
avagy kifordulva befordulva 
hallom a sírást a tükörsíkokról 
távolban a kastély ablakai 
valakik a beton fölé hajolnak 
lenyakazzák a bárányt 
megterítenek



egy intenzív vakulás a fehérre meszelt vászon előtt 
négyszemközt a havazással 
a kéményseprők leemelik a zsíros kalapjukat 
távoli szavannákon futó antilopokra emlékeznek

(tavasz felé)

a tartózkodási pont sohasem regisztrálható
kedves mary
esetenként tavasszal
kivált ha arcba köp a tömérdek virág
vagy közénk csap sugaras ormányával a nap
miféle életveszélyes maradványokat őriz még
a színültig telt keserédes kert

HATTYÚ PRÉM
„Ma azt szeretném, a fű fehér legyen” 

(René Char)

a szénkarikás hattyúszem 
a leszerelt mohák 
a szén kétségkívül norvég 
fjordok hómezők aljáról érkezhet mindig 
az ismeretlen fehér járatok fekete pokla

2

az ablak leheletfinom fátylán át
a grófi udvar kikövezett labirintusa
nem tudom honnan
honnan e hószínű hattyúk
meztelen hassal a tóba merülnek
hajnalonként tisztára csutakolják őket a szobalányok

3

egy pohár víz kenyér
lila patkányméregben fürösztött tenyered 
végtelenített acélhuzalok 
kifeszítem őket az akácok közé 
eltökélten nekifutok átszaltózom 
fejjel a földnek így ősszel szeretek 
fejjel a földnek
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4

ki az ott mégis
ki titkon arcához emeli a sarat 
a vendéglők hófehér asztalára 
egy csokor hínárt elhelyez

5

szoknya egy szeméttelepen 
csillog s villog szemérme 
alatt húshomok esőtől ázó 
angol idő kedd és keresztény 
nyugalom

6
minden egyes lépés
vízbe lógatott lábfej
térdeplő asszonykórus
a tömjénillatú ajkak örök zümmögése
ahogy breton mondaná
bízom a mormolásban

AMUNDSEN VIDÉKEN

norvég urak parasztok melegszenek 
bársonykabátban ropják a táncot 
a történelem nélküli idő 
az idő nélküli idő 
kegyelemmé szelídült 
meztelen női vállak
a mindenható hegesztőszemüvegén is átütő 
fehér ragyogás

*

gyapjúharisnyájukon még ott a dér 
nehezen enged fel a fagy 
mikor a füttyszó elhangzik 
az aláereszkedő félhomályban 
valaki átcselezi magát a pálya 
másik oldalára
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SZÉPUNOKAKALMA

Sok könny illant felhőknek 
s maradtak a keresztek 
lent éltető jelnek; 
micsoda gondoskodás, 
gyomos és ápolt virágok 
levelén rendben, egyformán 
harmatgyöngyök szívódnak 
ismétlődő kegyeletnek.
Egyre több a kereszt, 
mindenütt csak temető, 
Szépanyánk, a szülőföld 
csupa meredő emlékmű, 
s úgy hint harmatot 
szenteltvízbe nyúlva 
a vezeklő kéz, 
hogy homlokon, arcon 
nyugtató hűvösség, 
a szikkadó gondolat 
emlékszülte bűntudat: 
az élőknek
csak élniük kell valahogy... 
Valahogy valahol az ember 
beleszületik a világba.
Sarj, leszármazott egy csapásra, 
harmatcsepp, majd felhő, 
ahogy éppen akarja 
a vízbe nyúló idő.

BÓKA MÁRIA

BŰVÖLŐ
Kígyófurtű? Nem, sose voltam. 
Heszperidák kertjét 
nem őriztem soha.
Nem értem, hogyan tudtam 
tekintetem egyetlen 
villanásával kővé dermeszteni 
méltóságodat.

(1996)

VÍGH RUDOLF

Féltett búzatenger 
bájos ringása hantok alatt, 
mélyen a földben, 
már nem lehet 
jégtarolt pusztaság, 
mint fönt a tenyéren.
A csontok közt örök béke 
és semmi más -  gondolnánk, 
de a mágneses kisugárzás 
nem enged el bennünket 
meg nem élt tavaszoktól, 
s bűvölten viseljük 
az ősök kínlódását.
A  merev csontok már 
senkit sem zavarnak, 
közöttük jeltelenül 
magunk se lennénk útban, 
tudjuk,mégsem mozdulunk 
a keresztek elől.
Tűrünk vihart, jégverést, 
sebeket, temetést, 
gyászos tarolást a búzaföldön, 
mert Szépanyánk 
áldással áldott bennünket, 
hogy tiportan is láthassunk 
jégvert búzaszemből 
serkenő kalászos álmot.

SZABAD A Z  ÚT
Lecsukta szemét 
a nap,
a hadak útján 
elindul egy csillag -  
nézd meg magad, 
az éj
ha rád szakad.

(1995)
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BARANOVSZKY EDIT

ÜZENET A PALACKBAN
Magam sem tudom, 
vagyok vagy nem vagyok, 
hol vagyok? 
a Szélességi, 
a Hosszúsági,
a Magassági Fok bemérhetetlen, 
a Negyvenen túli Magány, 
az Elégedetlenség, 
az Akarat Falán, várom, 
hogy még egyszer megszülessek, 
mielőtt bemérnék a helyet, 
s megkapnák az üzenetet, 
és kíváncsi vagyok, 
mi leszek, ha megszületek.
(1994)

SEHOL
Kerestelek 
Jéghegyek csúcsán 
Sehol se
Találtalak volna ha 
Nem süt be 
A Nap az ablakon.
Nem az én ablakom 
Nem az én napom 
Nem melegedni jöttem 
Nem maradni 
Elmentem.
(1992)

ÉJHALÁL

Hogy miért virrasztók?
Nem magamért.
Figyelem a csend remegését, 
altatnám a rettenetet.
És magamat.
Mert nem az éjszaka a legsötétebb,

VÉGEZREDEK
Lehajtom fejemet a sínekre, 
halk morajok, 
szokatlan, nem dübörögnek, 
mint a csillagok.
Felettem és alattam -  
párhuzamok, 
nem tudom, miért vagyok. 
Nyugtatom fejemet a síneken, 
de jó hideg,
ájult bennem, dologtalan 
a fémes ideg, 
rozsdás és használt 
atomreaktorok: 
titok, miért vagyok?
(1993)

SIRATÓ

Noella emlékére

Magzatomnak magzatja 
Elveszett elveszett 
Hamuvá porrá lett
Megszültem megszülte 
Imánk volt virág volt 
Elszállott elnyílott 
Jajongtam jajongott 
Öröm lét öröklét 
A semmibe hullott
(1996)

nem a mocsár a legmélyebb.
E kortól és 
a nappaloktól félek 
Milliárd szív dobogását érzem, 
hogy lüktet 
az átvirrasztott éjben.

(1993)
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KÉZFOGÁSOK

MIRKOKOVAČ

APÁM ÉS SZÓLÁSMÓDJA # 
AVAGY AZ ÉGBÉLI JEGYESEK*

Ha azt bizonygatja az író, hogy története való igaz, ráérzek a turpisságra, mert 
igaz történet nincs, a történetnek idővel kell igazzá válnia! Ám most, valami 
titokzatos dolognak a végén, olyasminek a befejezése előtt, aminek kifejlete 
bizonytalan, megismétlődik a klasszikus sztori az Ismeretlenről, lelkemre mon
dom, megtörtént eset, mert utolsó jelenete (vagy cselfogása) az életnek. Nyug
talanított az Ismeretlen jelenléte. Amikor először állt meg fekete köpenyben a 
kapu előtt, nem keltette holni bámészkodó benyomását, aki szívesen kandikál 
az író magányába, hanem inkább az önmagától, a haragvó ellenségtől menekvő 
embert véltem észrevenni benne. Elidőzött a ház előtt, majd megkérdezte:

-  Itt volt egykor a Hat speceráj utca?
Nem méltattam válaszra; ellenszenves magatartásom már jellemvonásom

má vált. Sose voltam előzékeny, tárulkozó hajlamomat eltitkoltam. Egyszerűen 
csak ott termett, izgatottan, mint az üldözött, ráadásul esős idő volt, szomorúan 
csobogott, zúgott a tetőről, az ereszről, a csatornából s a párkányról a kövezetre 
ömlő víz. Felkiáltott az utcáról:

-  Idehallani-e a hajókürtöt?
Képe ismerős volt, sőt nagyon is jól ismertem, mintha kapcsolatban lettünk 

volna egykor. Bizonyára valamelyik vallomásomban szerepelt, vagy maga az ör
dög igazította leírásomhoz. A literátor szemével nézve egy kis túlzással vagy 
egyes vonások kiemelésével az én arcom is lehetett volna, ám ez már a fantasz
tikum szabálya -  találkozás a hasonmással; ezért fenntartással és kellő óvatos
sággal beszélek minderről, ellenállva minden irodalmi kísértésnek, még a ma
gamfajta vénember számára folyvást csábító képzelgésnek is. Tudom, hogy 
egyes mitológiákban a hasonmás képében az Isten is megjelenhet, de az alterego 
torzkép is lehet az e világtól elszakadás pillanatában, embert halálba kísérő fétis.

Most pedig figyeljék az elbeszélőt, hogy végre meggyőződjenek, kihez va
gyon szerencséjük!

Jóllehet kilencedik évtizedem végét tapostam, jó erőben voltam, csak ele
nyésző bizonytalanságot fedeztem fel a járásomban, különben istenuccse szívós 
kis öregnek éreztem magam. Habár bizalmatlan, sőt ellenszenves voltam em
bertársaimhoz, az olvasókkal szemben nagylelkű igyekeztem lenni; mindent el
néztem nekik, még azt is, ha kifogásuk volt ellenem. Meghökkentő történeteket 
írtam, egész ciklust a feslettségről, ezzel szert tettem a különc író, a csodabogár

* A szerző Nebeski zaručnici (1987) c. könyvének cfmadó darabja.
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hírnevére. Mint szerető nem mutattam fel isten tudja milyen nagy eredményt, 
ennek ellenére nem mondtam le a nőkről. Különben két feleséget temettem el, 
egyikük se hagyott nyomot bennem. Az olvasók felrótták az általam leírt ocs
mányságokat, pedig alapjában véve szemérmes ember voltam. Arról álmodoz
tam, hogy elbeszéléseimben sorra veszem azokat az írókat, akikkel hosszú éle
temet töltöttem, vagy legalább éjszakáim és nappalaim állandó látogatói voltak. 
Hogy ne szaporítsam a szót -  hiszen csak a Mindenhatónak tartozunk hiányta
lan számadással -, márcsak azért is érdekemben állt ez a felsorakoztatás, mert 
hőseik valóságom legszilárdabb elemeit alkották, felebarátaim, hasonmásaim 
voltak. Ha netán nem marad nyomuk a kézirataimban, az annak a jele, hogy 
hűtlen voltam az élet szellemi részéhez, más oldalát pedig nem ismertem. Éle
temben jelentősebb szerep jutott Dosztojevszkijnek, mint a szüleimnek, mint az 
asszonyaimnak, akik pedig osztoztak velem a nyomorban, mint az időnek, 
amelyben éltem, mint a történelemnek, amely egyre csak pöffeszkedett, s az 
irodalom gyűlöletes megrontóját láttam benne. Izmosodott a hitem, hogy nincs 
élet a könyveken kívül, s ha netán létezik, engem ugyan nem érdekel. Olvasmá
nyaim világosak voltak, mint a nap, s mindent elhomályosítottak. Egyszer régen 
feljegyezték, hogy csupán az érthető, ami kipotyog az emlékezetből (az öröklét
ben kap helyet).

Léleküdítő évszakom az ősz volt, különösen ha hosszúra nyúlt a vénasszo
nyok nyara, sőt egészen Szent Mihály napjáig tartott. Olyankor kényelmes sétá
val a kertemben töltöttem a szép verőfényes napokat, vagy a kerti asztalnál, ahol 
életem sok-sok óráját éltem meg magányosan vagy a lidérceimmel; tény, hogy 
itt is sokat időztem, főleg hajlott koromban, amikor mások már terhemre vol
tak, a rokonság és a közeli barátok pedig valóságos istencsapást jelentettek szá
momra. Órák hosszat szemléltem a természet különös változásait. Ami szembe
ötlőn a kertben -  a rovartól a felhő árnyékáig -, mind-mind közel került hoz
zám. Öregségemre felfedeztem a magányos ember és a ketrecbe zárt környezet 
fantasztikus játékát.

A járókelők gyakran megálltak a kapum előtt; volt, aki sajnálkozva figyelt, 
más meg kárörvendve, vagy csupán jókedvre derült, különösen ha elbotlottam 
a gyepen. A durva lelkek hosszú életemért káromoltak, de jóindulatú szem
lélőim is akadtak. A gyülevész népség szidott, amiért vagyonomat nem hagytam 
valamelyik örökösre, vagy legalábbis nem ajándékoztam a szegényeknek. Nincs 
szándékomban mentséget keresni hiányosságaimra és ballépéseimre, mert léte
zésemnek csupán lelki vonatkozásai értek a tudatomig. Az anyagi lét mit sem 
jelentett számomra; nyomorgásom idején az élet sötét megnyilvánulásának tar
tottam, amely komisszá nevel. Nem szégyellem a kegyetlenkedéseimet, életem 
bővelkedett bennük. Visszataszító magatartásom mindig érzékenyen érintette, 
gyötörte a környezetemet. Ügyet se vetettem a siránkozóra, hidegen hagyott a 
hozzám közelállók rívása, a szerelmi vallomást érzelgős gyengeségnek tartot
tam. Nem indítottak meg a tragikus események, betegekkel, szegényekkel nem 
éreztem együtt. Inkább érdekelt a hernyó sorsa, mint a gyermek gondja-baja. Ha 
az öregembert a pókkal hasonlították össze, sértésnek vettem a szorgalmas pók 
és dicséretnek a hasznavehetetlen öreg számára. Nekem különben semmit sem 
jelentett a külvilág, ami valamit is ért, az az ismeretlen, az eljövendő esemény
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előérzete volt, minden mást a történelem torszülöttjének tekintettem. Ami egy
kor kívülálló volt, belső tapasztalatommá vált.

Elvetemültségem gyakran érthetetlen és fölösleges tettekre késztetett, arra 
viszont nem, hogy tollat ragadjak és megírjam értelmetlen történetemet, mert ez 
a saját végítéletemet jelentette volna s mint ilyen lehetetlen volt. Ifjúkoromban 
ugyan magam is faltam az életrajzokat; irattáros voltam, ki az életet keresi a 
porréteg alatt, de sikertelenül; az életrajzok mítosszá kerekedtek; az irodalom- 
történészek még szimaltoltak bennük valami után, kiforgatták az egyszerű té
nyeket, értelmetlenséget állítottak helyükbe. Mellékesen megjegyzem, a sok un
dorító embertípus közül a bohémek és az irodalomtörténészek voltak a legel
lenszenvesebbek, a világ gyanús dolgai közül a leggyanúsabbak az életrajzok. 
Kivételt talán Alekszandr Sztepanovics Grinevszki Önéletrajzi története, képe
zett, ezt néha mint saját életemet álmodtam meg.

Egy század, a valós élet különböző szakaszai állnak mögöttem, sok utazás, 
városok, amelyek azóta bizonyára egészen megváltoztak, számos egykor hozzám 
kötődő személy, aki már nem él. Mögöttem a történelem tiranizmusa, népek 
szenvedései, mindebből egyetlen képet sem hordok magamban. Sok barátom 
már rég halott, arra sem emlékszem, milyenek voltak, egyetlen történetük sem 
jut eszembe, mintha mi sem maradt volna belőlük, az ivadékaik pedig nem vol
tak méltók az érdeklődésemre. Időnként felbukkant emlékezemből egy-egy kü
lönös szavuk, másmilyen, mint a többi, beleírtam a történetembe, hogy lerójam 
adósságomat azokkal szemben, akiktől valami érdemlegeset hallottam. Tudo
másom szerint írók is voltak a barátaim között, de soha nem érdekeltek a firkál- 
mányaik; hamar átláttam rajtuk, elfogyott a türelmem irántuk. Semmi meglepőt 
sem produkáltak. Ha most azt állítanám, hogy csupán a szavak maradnak meg 
az emlékezetemben, bizonyára tévednék vagy túloznék. Itt utalnék Joyce ma
gyarázatára, miszerint az Ulyssest azért írta, hogy apja szavart megőrizze az utó
kor számára!

Apám igazán jó példát mutatott a szavak kiforgatásában, néha egészen el
ferdítette hangzásukat, de értelmüket, lényegüket soha meg nem változtatta, 
nem ragadtatta el magát annyira, hogy saját nyelvet teremtsen, sikeresen visz- 
szájára fordította a szót, megelégedett azzal, hogy jelentése volt. Később vala
mennyi kéziratomat telehintettem apám szavaival. A hígeszűek, akik azt hány
ták a szememre, hogy zagyva a nyelvezetem, nem is sejthették, honnan merítek 
lelki táplálékot, s hogy mennyire kötődöm apám poraihoz. íme a válaszom an
nak a tehetségtelen kritikusnak -  tarackos sírban nyugvó rég elfeledettnek, aki 
valamikor réges-régen helytelenítette, hogy szegőléc helyett célszegélyt írtam, 
nekem mert ilyesmit szóvá tenni, kihez kegyes volt a sors és a Kuderski fivérek 
műhelyében sajátíthattam el az asztalosmesterséget, s ki ifjú éveiben képkere
tezéssel kerestem kenyeremet. E szó, mint még megannyi, apám lexikájából 
ered, kiskoromban hallottam először, amikor nagyanya koporsóját szegeltük 
össze. Apám akkor azt tanácsolta, erősítsük meg az oldalakat célszegéllyel, hogy 
biztonságban érjen szülőföldjére a megboldogult.

Emlékszem még egyes szavakra, amelyeket kivételes alkalmakkor használt 
apám. Valahányszor cédaságról, ágybéli paráznaságról esett szó, apám lepedő 
helyett lebegőt mondott: „Azt a szerencsétlen megkínzott testet véres lebegőbe
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csavarták.” Amikor pedig azt kellett volna mondania, hogy elállt a lélegzetem, így 
fejezte ki magát: megállt a lelkem. Emlékszem, egyszer megjegyezte: -  Az ember 
belefulladhat a saját félelmébe. Volt még jó néhány különös szava, amely jelzés
ként szolgált. Még most, hajlott koromban is gyakran eszembe jutnak, pedig 
sehogy sem sikerül magam elé idéznem az arcát. Sőt, arra sem emlékszem, mi
lyen volt a búcsú pillanatában, de minden szava világosan a fülemben cseng, 
minden, amit a halálos ágyán mondott. -  Megevett a tüdőfélsz, itt a vég. Eladod 
a meisseni világtartótf hogy legyen pénzed a temetésre és szüleid síremlékére! -  
Akkoriban még ki-kijavítgattam hibás beszédjét, rászóltam, nem világtartó az és 
nem tüdőfélsz, ezzel pedig nagyszerű alkalmat szolgáltattam apám hegyi beszé
déhez. Vagyis ha egy szó nem fejezi ki elég meggyőzően valaminek a lényegét, 
meg kell változtatni és sajátságos szót faragni belőle. Számára a virágtartó holmi 
törékeny, rövid életű tárgy, a világtartó viszont értékes, szép családi ereklye. 
Valóban ritka gyűjtemény maradt utána: az egyik vázáról azt tartották, Hi-zen 
tartományból, Arit műhelyéből került ki és a híres japán Sakaide Kakiemon 
tanítványa díszítette rajzaival. Jó néhány évvel ezelőtt az éhhalál küszöbén elad
tam a meisseni porcelánkancsót, kínai stílusban cirkalmazták, a mester saját 
kezűleg véste rá a jelét a tizennyolcadik század elején. Rég lába kelt apám gyűj
teményének, talán 1946-ban. Egyetlen pompás vonalú pohár maradt meg, római 
technikával készült zománcozott üvegből -  ma ceruzatartó.

Apám egy évvel a felesége halála után költözött el az élők sorából. Valóban 
a gümőkór vitte el, de nemcsak ez a betegség volt a végzete, hanem a felesége, 
az életének a jegyese utáni szívfájdalom is. A haláltusában, mielőtt megállt a 
lelke a saját vérétől, az utolsó szusszanás előtt éppen olyan titkos mondatot sut
togott, mint az a Cain polgárból való. A haldokló Charles Foster Cain utolsó 
szava az volt, hogy rózsabimbó, apám meg tébolyult hangon így sóhajtott: égbéli 
jegyesek! Később belevésettem a családi sírbolt márványába üzenetként, már
mint hogy azt jelentette: az ég világosság, az élet pedig történés, amely sötétségben 
kezdődik és ér véget! Abban a kriptában, ugyanazon titok leple alatt szunnyadok 
majd én is!

Előbb azonban emlékeztetem az olvasót, legalábbis a lelkiismeretes fajtá
ból valót, hogy volt egyszer egy fiatal firkász, de rég is volt, aki idegen toliakkal 
ékeskedett és pénzzé tette, a cégéres tolvaj, a saját ötleteként adta el a családi 
sírbolt feliratát. Régebben, valahányszor felhívtam a figyelmet a fenti csalásra, 
leintettek mondván, gyengus már az öreg. Alkalomadtán lesújtó véleményt 
mondok majd az egészről.

Visszatekintvén életemre, képtelen vagyok felidézni a kezdetet, már nincs 
hely a nap alatt, ahol azt mondhatnám, íme, itt született a történeted! Bármi 
esett meg velem, ismeretlen előttem. Mielőtt még a Feledés vizeire eveznék, alá 
kell húznom álmaim jelentőségét. A valóval ellentétben, amely határt szab az 
eseménynek, vagy ha úgy tetszik, elsilányítja, az álom pompás, elragadó! Gyak
ran kegyetlen és megmagyarázhatatlan mese a kettősségről, a hasadt énről, 
amely örök életemben foglalkoztatott, örömmel töltött el, teljessé tette élete
met. Egész emberöltőt fecséreltem a személyemre vonatkozó adatok gyűjtésére. 
Visszatekintek: foltmentes, költőien magasztos az életem, nem szennyezi fana
tizmus, egy lépéssel mindig megelőztem másokat. Ők a világot figyelték maguk
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körül, én pedig lényem mélyéből merítettem. Ha éppen tudni óhajtják, ellensé
gesen viszonyultam a valósághoz, mert tiszavirág-életű gonosz szellem volt, 
semmivé foszlott...

Mint említettem, már csupán az álmaim jelentenek világosságot az élet 
ködös völgyében. Néha úgy vélem, végtelen álom a múlt, álom, amelyből nincs 
ébredés, vagy nem más, mint álombéli ébrenlét. Minden történetemnek ez a 
forrása. Legtöbbször helyet kap bennük az Ismeretlen, az Isten legfőbb megje
lenési formája, valamint egy hírmondó, vagy szolgálatkész közvetítő, aki Hozzá 
vezet. Gyakran álmodtam apám álmát, amit valamikor régen mesélt el, s azt az 
álmot valamelyik őse is álmodta. Még álmomban magam is tüstént a megfejté
sébe bocsátkoztam s mindig az erdélyi Szeben elmegyógyintézetének parkjában, 
hol Emil Čorannal szeretetben és egyetértésben töltöttem el 1937 tavaszát. Va
lahányszor felfedeztem apámat a hallgatóságban, jóllehet más külsőt öltött, 
nem jutott eszembe az a végső szó. Megszégyenülten távoztam az agyagos úton. 
Apám egyszer utolért s olyasmit mondott, amit még ma is képtelen vagyok meg
fejteni: -  Ha valaha is hidri-hadri nyelven szólok, fékezd az indulatod és ne 
becsméreld apád! -  Čoran meggyőződése szerint apám a túlvilág egyik reguláját 
mondta ki, ama világét, ahova képtelenek vagyunk betekinteni.

Elérkezett az idő, csillapítanom kell beszélőkedvemet, hogy befejezzem a 
történetet a különös látogatóról. Egy alkalommal mint Petruska, Golyadkin 
szobainasa jelent meg Dosztojevszkij A kétéltű Golyadkin)ábó\. Nem látomás 
volt, lelkemre mondom, sem pedig együgyű öreg fejem képzelgése, az aggastyá
né, kiből kettőt mutatnak a múlt árnyékai, s így örök arcát látja. Nem, dehogy, 
én csupán Apuleiusként érzem magam, aki a napra esküdött, hogy egyetlen 
olyan szót se ejt ki, amelynek igaz voltát nem bizonyíthatja. Látogatóm kopott, 
bő libériát öltött aznap, aranyszín szakadt sujtással. Kezében szintén sujtásos, 
zöld tolldíszes kalapot tartott. Lelépett a kocsiról, amely egykor fényűző lehetett, 
módos család tulajdona. Fakókék színe volt, a címer még látható helyével. Az 
ifjú a kapuhoz lépett, kísértetiesen csikorgott a vasretesz, mint Poe műveiben. 
Úgy viselkedett, mint akivel találkozót beszéltem meg.

-  Várom, uram!
Furcsamód szó nélkül követtem, megjelenése nem váltotta ki bennem a 

szokásos feszültséget és ingerültséget. Talán ostobaság volt részemről ün
neplőbe vágni magam erre az alkalomra, tudniillik azt az öltönyt vettem fel, 
amelyet a második feleségem hagyott rám halálra valónak. Észrevettem, felde
rült az arca a láttomra. Segítsége nélkül kapaszkodtam fel a kocsira. Helyet 
foglalván indulatosan kérdeztem:

-  Ki küldte, fiatalember?
-  A sors -  volt a válasz. -  A sors, uram, amely azzal tisztelt meg, hogy önnel 

tölthetek röpke időt, ha másként nem, hát mint kocsis.
Láttam, feslett az ülés, hangyák mászkálnak mindenfelé. Talpam alatt va

laki lábnyomát, agyagrögöt éreztem.
-  És merre visz az út?
-  Fel, a kápolnához -  felelte, végighúzott a lovon az ostorral, pillanatok 

alatt átvágtattunk a nyomornegyeden. Útitársam (vagyis a kocsis) időnként hát
rafordulva ellenőrizte, hogyan érzem magam, jólesik-e a kocsikázás. Föntről
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szellő fujkált, biz’ isten éppen olyan lágy, mint a romantikusok írásaiban. Ve
gyes, bizony még sötét gondolatok is megfordultak a fejemben. Meglehet, miti
kus tradíció ez a kocsikázás, a kocsis meg szimbolikus figura. Eszembe jutottak 
a történetek a Jeruzsálemből visszatért holtakról, akik csalódtak, mert nem lel
ték meg azt, amit kerestek. Gyakran merült fel bennem a kérdés: tulajdonkép
pen mit is kerestek Jeruzsálemben? Lelket? Nem, nem azt. Álmomban kaptam 
választ, holt ősöm szellemétől. Világosan a tudtomra adta, hogy a holtak az 
életet keresték ott, de az élők már nem értették a nyelvüket, sem az élet utáni 
sóvárgásukat. A földi és a túlvilági fogalmát szépen foglalta gondolatba az az 
istenhívő kabalista, aki kétkedve kiáltotta halála pillanatában: -  Távozom e vi
lágból, vagy most térek vissza hozzá?

A kápolna közelében, a magányos fánál -  koronája hatalmas gombához 
hasonlított -  megfeszítette a gyeplőt a kocsis, miközben teste hátrahajlott s ilyen 
pózban maradt, amíg meg nem állt a jármű. Az út árnyékos berekbe kanyarodott 
onnan, majd meredek parton a bozótba vezetett. Az ifjú felemelt az ülésről és 
lesegített a kocsiról. S csak amikor átölelt, csak akkor vettem észre döbbenten, 
hogy az én arcomat viseli. Egymás szemébe néztünk egy pillanatra, aztán hirte
len elengedett, és tovavágtatott a kocsin. Akkor értettem meg, hogy az ő törté
nete ez, a saját sorsának a meglátása, amelyben az álmot jelentettem csupán.

Úgy tartják, az ember élete során egyetlenegyszer néz szembe önmagával. 
Egyesek ezt az Isten arcának a felismeréseként emlegetik. Azok szerint pedig, 
akik mindenben jelentést és üzenetet vélnek látni, az Isten arcának a felismerése 
az ember halálának óráját jelzi.

VASAGYI Mária fordítása

Önarckép (szénrajz, 1988)
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MILOVAN MIKOVIĆ

PETRIK PÁL ELHAGYJA A JÉGTÁBLÁT

Amikor eljön a nap és amikor megközelítjük, 
már rendszerint jobban szeretjük az öregséget, 
mint a halált.

(Simoné de Beauvoir)

szerdán 1989. július 5-én petrik pál festő
facsíptetőkkel felerősítette a papírlapot
a kartonalapra a gyerekek megkísértették
szüleiket egy esti cirkuszelőadásra
azok pedig más szülőket hogy kenjék be magukat
a megbánás kenetével és ugorjanak kútba
horgászszékén talán a beton virágágyás
vagy a hulladékgyűjtő szélén ült
a jadran mozi valamikori kerjének sarkán
a branislav nušić utcában de figyelmen kívül hagyta
baloldalt a pátria hotel teraszát
csak felismerte jobbról a lloyd kávéház illatait
a színház teteje fölött a városháza pikkelyeit
szerette volna megfesteni a szörnyűség végét és kezdetét
egészen
éppen arról a helyről ahová a kettes számú postáról jönnek
kicsit megáll vagy épp botladozó léptekkel óvatosan érkezik
a régi rendőrségi fogdától és bíróságtól
zavarta a homok a levegőben
a hörgőiben a kezében levő papíron
a szecesszió megöregedett enfant terrible-jét
nem lehetett jól látni a lenyugvó naptól
a környező házaktól a járókelők zajától
az útkereszteződésben a túl hangos zenétől
a hotelteraszon a két trafiktól
telve fejlett pornó popókkal
üdvüzlőlapokkal szab Vdkáról
az átejtés karneváli zuhataga
az átlényegítés szüksége bűntudattal festve
az eszmei különbözőségektől kiszáradt öreg
még jobban meggörnyedt hasonlóan mint amikor
a homok homokkal fest
és miért törődnének az ilyen látottakkal
amíg a csíptetőkkel rögzített papírlapnak
városháza-szaga van ráhordott carmina figurata
feketesárgapiroszöldkéknyugtatófelkavaróvillanás
rejtőzve a sok szerteágazó kívánságra utal
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az elnémult minotaurusz kriptában fennakadt hajó 
rubik-kocka-titanik-óceánjáró fejtörő 
hintázik a hőségben egy jégtáblán hatalmat nyer 
elveszti alakját ezért nem találhatta el 
a szemcsék tükröződésének pontos sorrendjét a fehér síkon 
habár már a keze is dermed az üresség átváltozására 
a labirintusban való bolyongás egyetlen misztériumára

MOLCER Mátyás fordítása

Petrik Pál
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ÖRÖKSÉG

NICEFRACILE

BARTÓK BÉLA NYOMÁBAN (III.)* 
BARTÓK BÉLA BÁNÁTI GYŰJTÉSEI

A népzenekutatás fiatal tudományág és nagy távlatai vannak. A zenetudomány 
ma már el sem képzelhető nélküle . A nemzetközi körökben is egyre nagyobb 
figyelmet szentelnek neki. Kutatásának tárgykörét meglehetősen különbözően 
értelmezték az idők folyamán. Iyenformán tekintették interdiszciplináris tu
dományágnak, mely különösen az antropológiával és a néprajzzal van szorosabb 
kapcsolatban, de a lélektannal, szociológiával, vallással, fizikával, sőt a biológi
ával is.1 Legújabban a tudósok többsége a népzenekutatást az antropológia, 
illetve az antropológiát a népzenekutatás részének tekinti. Különbözőek a vé
lemények az etnomuzikológia létrejöttének kérdésében is. Az uralkodó nézet 
szerint az etnomuzikológia mint tudomány a XIX. század 80-as, 90-es éveiben 
született, akkor, amikor Edison fonográfját (1889)2 alkalmazni kezdték a kuta
tásban. Csak a fonográf segítségével váltak igazán megismerhetővé a világ kü
lönböző tájairól származó hangzó felvételek, így a népdalok és népi táncdalok 
is. A felvétel többszöri meghallgatása alapján el lehetett készíteni az eredeti 
hangzást legmegközelítőbb lejegyzést: jelölni a dallam és ritmus megannyi vál
tozását, a díszítéseket és melizmákat, nemkülönben az egyes népekre és etnikai 
csoportokra jellemző nyelvi sajátságokat. Ebben a korban két irányzat érvénye
sült: az egyik Németországban, a másik Amerikában. A németországiak a zenei 
hangnak szenteltek legtöbb figyelmet, és úgy tárgyalták, mint elvonatkoztatott 
jelenséget. Az amerikaiak, a helybeli antropológiai kutatások hatására, a nép
zenét etnológiai szempontból tanulmányozták. Megjegyzendő, hogy az ameri
kaiak nem annyira a hang szerkezeti összetevőit vizsgálták, mint inkább a zene 
kulturális szerepét, egyáltalán az emberi társadalmi-kulturális közösségében 
betöltött helyét. 3

A Balkánon, de az Osztrák-Magyar Monarchia uralma alatt lévő térségek
ben sem volt elég hazai zenész, ezért cseh szakembereket hívtak zenét tanítani, 
karmesterkedni. A szerb és román zeneszerzők elsősorban azért gyűjtöttek ze
nefolklórt, hogy a népdalokat összhangzatokkal lássák el, hangszereljék ének

* A szerző első dolgozatában (In the Wake of Bartók 's Recordings I -  Bartók gyűjtéseinek 
nyomában) rámutat a vajdasági szerb és román zenefolklór néhány változására és 
fejlődési irányaira Bartók 1912-es gyűjtéseinek tükrében. A dolgozat elhangzott 
előadás formájában: XI. European Seminar in Ethnomusicology (Az Etnomuzikológia 
XI. Európai Kongresszusa), 1995. szept. 13-17., Rotterdamban (sajtó alatt). A Bartók 
B. nyomán II c. dolgozatban Bartók jelentőségét tárgyalja a román népzenekutatásban 
(sajtó alatt).
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hangra és zongorára, vagy egyszerűen ihletet merítsenek nagyobb zeneműveik
hez. A dalokat hallásból jegyezték le a helyszínen, viszont elmulasztották mel
lékelni a funkcióra, eredetre, az énekesek-zenészek nevére, a lejegyzés helyére 
és idejére vonatkozó szükséges adatokat. A szakmabeliek némelyike a népmű
vészet ilyenfajta megközelítését „romantikus hozzáállásaként emlegeti, amely 
a tudományos alapfeltételeket nélkülözi. 5

A hajdani divatszokások szerint énekhangra és zongorára vagy csak zongo
rára hangszerelt szerb és román „népdalkiadványok” gyakran nem is tartalmaz
tak igazi zenehagyományt, azaz olyan dalokat, melyek a nép szokásaihoz, gond- 
jaihoz-bajaihoz, érzéseihez és észjárásához kapcsolódtak, és évszázadokon át 
csiszolódtak.6 Mégis, úgy vélem, ezeket a dallamokat elsősorban „saját koruk 
hátterében kell értékelni, és csak másodsorban történelmi távlatból”, lehetőség 
szerint összevetni ma is élő rokonaikkal, melyek, ha nem is hiteles hagyományos 
közegből, de legalább idős dalosok emlékezetéből származnak. Csak ez után 
vonhatjuk le a szükséges következtetéseket.7

Azoknak a szerb és román népdaloknak, melyeket Bartók 1912-ben az ak
kori Bánátban viaszhengerre vett, majd ezekről lejegyzett, olyan korban, mikor 
a hazai zeneszerzők még csupán hallás utáni lejegyzéseket készítettek a terepen, 
rendkívüli jelentősége van. Jóval tágabb értelemben is, mint pusztán a Balkán e 
részét tekintve.

A SZERB FOKLÓRANYAG

Bartók 1912. március 12-én és 1912 novemberében gyűjtött szerb foklór- 
anyagot Monostoron (Temesmonostor, ma Manastiur) és Szaravolán (Sárafal- 
va, ma Saravale), olyan településeken, ahol abban az időben románok, szerbek, 
magyarok és németek éltek. Ma mindkettő Romániához tartozik.8 Monostoron 
1912 márciusában 9 hangszeres és 2 vokális, Sárafalván pedig ugyanaz év no
vemberében 7 hangszeres és 3 vokális dallamot gyűjtött szerb adatközlőktől.

Bartók gondosan át-meg átvizsgálta és javítgatta lejegyzéseit, majd 1935- 
ben letisztázott másolatokat készített átlátszó kottalapokra 21 szerb és 7 bolgár
-  szintén bánáti dallamról. A lejegyzésekről készült nyomtatványokat elküldte 
külföldi kollégáinak. Egy levelet Vinko Žganecnek is írt Zomborba 1935. dec. 
23-án: „A közelmúltban jegyeztem le, illetve revideáltam még 1912-ből szárma
zó néhány szerb (és bolgár) fonogr fölvételemet, illetve a fölvételek régi, nem 
egészen pontos följegyzését. Azt hiszem, a szerb anyag érdekelni fogja, ezért 
küldök Önnek másolatot a lejegyzésekről. A szerb számok egynémelyike közis
mert dallam ugyan, de ilyen pontos fölvételt, illetve lejegyzést még sehol sem 
közöltek róluk. Egyáltalán azt hiszem, ez eddig az egyetlen szerb anyag, aminek 
a (lehető legpontosabb) lejegyzése fonogr fölvételek alapján történt; hiszen, ha 
jól tudom, Önöknél még nem igen használtak fonográfot gyűjtéshez, vagy lega
lább is nem adtak ki semmi ily módon gyűjtött anyagot. Az M. F. jelzésű számok 
a Budapesti Nemzeti Múzeum tulajdonában levő hengerekre, az (egyetlen) F. 
jelzésű szám saját tulajdonomban levő hengerre utalnak.”9

Időközben Bartóknak sikerült 1935-ben Budapesten közzétennie szerb és 
bolgár gyűjtéseit.10 Ennek hatására Vinko Žganec levelet írt Bartóknak 1936.
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április 22-én, melyben többek között ez áll: „Könyvének [Musique paysanne 
serbe (No. 1-21) et bulgare (No. 22-28) du Banat] rendkívül érdekes zenei 
anyaga, melyet Ön olyan kiváló érzékkel gyűjtött, számomra igen izgalmas. Ba
rátaimnak is megmutattam, mindegyiküket elbűvölte dallamlejegyzéseinek pre
cizitása. A lejegyzések ilyenfajta részletessége egészen különleges újdonság a 
zenefolklórgyűjtés területén. Mihelyt időm engedi, megkísérlem a könyv részle
tes és terjedelmes ismertetését és Önnek is elküldöm.” 1 A Documenta Bartóki- 
ana12 sorozatban a szerb és bolgár dalokat egyébként 1970-ben is kinyomtatták. 
A szerb gyűjtés 1978-ben újra megjelent a Yugoslav Folk Music13 c. könyv I. 
kötetében; itt feltüntetik a gyűjtés módját és helyét, idézik Bartók Žganechez írt 
levelét, mellékelik a zenei példák nyilvántartási számát, de nem közlik a népze
nei elemzéseket és a megfelelő következtetéseket.

Bartók szerb gyűjtései javarészt néptáncdallamok, pl. Malo kolo, Veliko 
kolo, Seljančica, Đurđevka, Banatsko kolo, Srpski madarik (Kis kolo, Nagy kolo, 
Parasztlányka, György-napi, Bánáti kolo, Szerb magyaros), de találhatók benne 
énekes dallamok is ezeknek Bartók nem jelöli a nevét, pl. Melodie d } un chant 
(gajdé)14 Énekdallam (duda). A gyűjtött dallamokat dudán, hegedűn és tambu- 
rán játszották.

A szerb néptáncdallamok összehasonlító vizsgálata szempontjából rendkí
vüli jelentőségű az a tény, hogy Bartók néhány táncot, mint pl. a Malo kólót vagy 
Veliko kólót külön-külön dudán is, tamburán is és hegedűn is lejegyzett.15 Ezek 
segítségével több dolgot kideríthetünk a XX. század eleji szerb dallamokról: 
mai típusrokonságukat, sokféleségüket és sajátos hangszeres jellemzőiket. 
Nagy fontosságú továbbá az a tény is, hogy Bartók -  ha nem is elejétől végig -  
több dallamstrófát fonográfra vett. Olyan eljárás ez, amit aban az időben, de 
még később sem, Kelet-Európa országaiban csak igen ritkán vagy egyáltalán 
nem alkalmaztak. Innen Bartók szerb gyűjtéseinek rendkívüli jelentősége, mert 
belőlük elemezhetők nemcsak a zenészek egyéni rögtönzésmódjai, hanem a dí
szítmények bősége is -  többek között -, mert ezek sajátos ízt és jelleget kölcsö
nöznek ezeknek a dallamoknak.

Bartók 21 gyűjtött dallama közül csupán 5 tartozik a szerb énekes hagyo
mányba.16 Lírai lakodalmas dalok ezek, melyeket a zenészek (tamburások vagy 
dudások) hangszeres kísérettel vagy anélkül énekelnek. Minden lejegyzésnél 
szerepel a metronómszám. A dalszövegek nagyjából pontosan vannak leírva 
latin betűkkel. Mi több, az éneklés folyamán előforduló szokványos változások
ra is történik utalás, pl. „szótagelnyelés” (6. példa). Megemlítendő még, hogy 
Bartók az első 11 monostori dalnál feltüntette az énekes nevét, míg a sárfalvi
aknál (12-21) csak a hangszer nevét és az énekes nemét jelölte (pl. „un homme”
-  egy férfi).1

A ROMÁN FOKLÓRANYAG

Mint említettük, Bartók a szerb foklóranyagot a román Bánátban gyűjtötte 
1912-ben. Érdekes viszont, hogy ugyanaz év december 21. és 31. között román 
anyagot is gyűjtött a szerb Bánátban, mégpedig Petrovasile (Petre, ma Vladimi- 
rovac), Alibunár, Seleuš (Keviszőlős) és Uzdin (Újozora) községekben.18
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László Ferenc Bartók Béla erdélyi és bánáti népzenei gyűjtése -  Időrendi sta
tisztikai áttekintés című munkájából tudjuk, hogy Bartók a szerb Bánát területén 
98 román dallamot gyűjtött.19 A hozzáférhető szakirodalom és a román népze
nekutatókkal folytatott beszélgetések alapján kénytelenek vagyunk megállapí
tani, hogy Romániában Bartóknak erről a jugoszláviai román anyagáról egyedül 
az a statisztika tud, mely a Bartók gyűjtötte vokális és hangszeres dallamok 
számáról készült.

Bartók fia 1988-ban Újvidéken előadást tartott Bartók életéről, munkássá
gáról és egyes vajdasági zeneszerzőkre gyakorolt lehetséges hatásáról.20 Az ő 
szíves megértésének köszönhető, hogy sikerült hozzájutnom a Bartók-féle ro
mán dallamok kéziratos lejegyzéseinek másolataihoz, később pedig a hangzó 
felvételekhez is. A transzkripciók száma 89, a fonográffelvételeké azonban jóval 
több. Hogy Bartók nem jegyezte volna le valamennyit, vagy léteznek általam 
nem ismert lejegyzések is? -  ez idáig nem sikerült megtudnom, pedig több leve
let is intéztem a budapesti Néprajzi Intézetnek, de választ sosem kaptam. A 
szerb Bánátban készült fonográffelvételek többsége ma is jól használható, a le- 
jegyzetlenekből néhány még most is viszonylag könnyen lejegyezhető, egyesek 
viszont gyengébb minőségűek.

Mindegyik lejegyzésen megtalálható a fonogram- és a nyilvántartási szám, 
a település- és megyenév, de nincs adat az előadókról, csak pl. ennyi: „cantat de
o muiere de vr-o 30 ani” (énekelte egy 30 év körüli asszony) (1. példa). A dalok 
szövege viszonylag helyesen, bánáti román dialektusban van leírva. Utalás tör
ténik a refrénre, az éneklés folyamán visszatérő sorokra és a kevésbé ismert 
archaikus szavakra. Az előadás tempóját minden esetben metronómszám jelöli. 
Nagyon fontos, hogy Bartók a szokás- és táncdaloknál feltűntette, milyen alka
lomból hangzanak fel, pl. „Cand aduc daruri pentru mireasa” (Mikor a me
nyasszony ajándékait hozzák), az anyag ma is viszonylag könnyen osztályozható 
népzenei műfajok szerint.

A jugoszláviai román gyűjtés 89 lejegyzése közül 50 a hangszeres, 39 pedig 
az énekes hagyományba tartozik. Az énekes hagyományt a halotti szertartás 
dalai (Zorile), egy-egy esővarázsoló és katonadal, főleg pedig a mindennapok 
különböző tematikájú dalai (szerelmi, tréfás, idénymunkás dalok) képviselik. A 
hangszeres hagyomány szokásdalokat ölel fel, pl. Cand pacurarul a pierdut oile 
(Mikor a pásztor elvesztette juhait), továbbá a lakodalmi szertartások dallama
it, pl. Carabaseste (Dudatánc), legfőképpen pedig olyan dalokat, melyek a falusi 
táncmulatságokon szólalnak meg: HorayAxion, Pre loc, Brau, De dói (Körtánc, 
Görög tánc, Helybentopogós, Öves tánc, Páros tánc). A legtöbb dallamot hege
dűn, majd pásztorsípon és furulyán muzsikálták.

BARTÓK LEJEGYZÉSEI ÉS A MAI FOKLÓRANYAG

Bartók 1912-es szerb és román gyűjtéseit elemezve leszögezhetjük, hogy ez 
az anyag igen értékes, és sem a jugoszláv, sem az egyetemes népzenetudomány 
nem kerülheti meg. Ez az anyag szorosan kapcsolódik a ma élő szerb és román 
zenefolklórhoz, és nem csupán az idevalósihoz, hanem a tágabb földrajzi térsé
gekéhez is.
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Napjaink hagyományával végzett összehasonlítások első eredményei négy 
irányba mutatnak:

a) Eltűntek egyes műfajok -  énekes és hangszeres dallamok melyek a mai 
életvitel, gondolkodásmód és életérzés számára már nem felelnek meg.

b) Egyes énekesek és hangszeres dallamok szórványosan felhangzanak, de 
a hagyományos közegen kívül.

c) Új dalok és hangszeres melódiák jönnek létre hasonló vagy különböző 
szöveg- és dallamtartalom ötvöződésével.

d) Korszerű énekes és hangszeres dallamok születnek.
a) Az első csoportban megkülönböztetünk olyan dalokat, melyek már szin

te teljesen eltűntek, így már alig vagy egyáltalán nem is gyűjthetők, mint pl. a 
Zorile halottas, és olyanokat, melyek már csupán idősebb énekesek emlékezeté
ben élnek, mint pl. az esővarázsolók (dodolák).

A Bartók-gyűjtötte Zorile halottas ének ősi zenei szerkezet, a vajdasági 
románok halotti szertartásainak része (2. példa). A szertartás asszonyok dolga 
(leginkább három férjes asszonyé). A megboldogult házánál pirkadatkor a szé
naboglyán az asszonyok arccal kelet felé fordulva, kezükben gyertyát tartva kér
ték a Napot, keljen minél később, hogy a megboldogult tovább maradhasson 
szerettei körében. Olyan rituálé ez, ami mára már rég eltűnt. Egyes népzeneku
tatók szerint annyira csak a románokra jellemző, hogy más balkáni népeknél 
eleddig nyomára sem akadtak.21

Bartók lejegyzése rá egyik becses bizonyíték, hogy valóban olyan egyedülál
ló ősi dallamtipusról van szó ezen a területen, amely mélyen gyökerezik a romá
nok zenefolklórjában.

Csak többszöri próbálkozás után sikerült végre a Zorile rokonát Újozorán 
(Uzdin) 1981-ben Linka Rista 81 éves asszonytól újragyűjtenem. Linka volt az 
utolsó a faluban, aki a II. világháború előtt ezen a szertartáson részt vett (3. 
példa).

Az esővarázsolók (dodolák) sem hangzanak fel már ezen a vidéken, nagy
jából a II. világháború óta, de ezeket ma is viszonylag könnyen gyűjthetjük. 
Érdekes, hogy Bartók Alibunáron „egy 40 év körüli cigányától román esővará
zsoló t gyűjtött szerb Dodola címen. Ennek az a valószínű magyarázata, hogy a 
vajdasági cigányok gyakran énekeltek román és szerb szokásdalokat, különösen 
karácsonyiakat. Hogy már Bartók idejében, a XX. század elején is beszélhetünk 
szerb-román kölcsönhatásról, erről a Bartók-féle lejegyzésben a „Hói, dodolo- 
aie”, illetve a „Hói, dodoloai” refrén tanúskodik, mely a címmel együtt nyilván 
szerbektől származik (4. példa).

A bánáti románok zenefolklórjának említett kategóriái mellett eltűntek 
még egyes szokásdalok is (pl. La marva -  A jószágnál), velük együtt pedig azok 
a hangszerek, melyeken megszólaltak. A „carabá”-ról (karabljica -  pásztorsíp) 
aerofon népi hangszerről van szó, amelyen „egy 55 év körüli férfi” Petrovaszilén 
(ma Vladimirovac) Bartóknak több román táncdallamot muzsikált néhány szo
kásdallal együtt, mint pl. Amikor a jószágot a legelőre hajtják (5. példa).

A néhai Petru Avramesku vladimirovaci híres harmonikás így írja le ezt a 
hangszert: „... nádból készüh és hat lyuk van rajta; a végét bevágják és olyan a 
nyelve, mint a klarinétnak!” 2 Nyilvánvalóan a pásztorsípról van szó, amit Vaj
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daságban hatlyukú, nádból készült gyermekhangszerként ismertek.23 A jugo
szláviai románok már több évtizede nem használják, a mai középkorú vajdasági 
zenészek pedig hírét sem hallották ennek az aerofon népi hangszernek.

b) Köztudott, hogy már több mint fél évszázada a művelődési egyesületek 
keretében Vajdaság-szerte ápolják, élesztik a szertartásos és szokásdalokat, 
táncdalokat, de hagyományos közegükön kívül. Az egyesületek idősebb tagjai 
átadják régi hagyományismeretük egy részét a fiataloknak. Ezek elfogadják, 
ápolják és több-kevesebb sikerrel meg is változtatják a folklórt, már aszerint, ki 
milyen tehetséges, ki mennyire hagyományőrző. Ily módon olyan változatok ke
letkeznek, amelyek minősége közvetlenül az előadóktól függ. Ezzel szemben 
egyes népi énekesek egész életükben olyannak ápolják és őrzik hitelesen a szer
tartásos énekeket, amilyennek megtanulták még a maguk idejében. Ilyen adat
közlő volt a bingulai Danica Trifković is, akitől 1982-ben igen szép szerb nép
dalokat gyűjtöttem. Szinte hihetetlen, de a kérdezettek közül már csupán a 89 
éves Danica Trifković tudott csak egy ugyanolyan lakodalmast, mint amilyent 
Bartók gyűjtött 1912-ben (6. és 7. példa). Mindkét esetben archaikus (tetraton) 
dallamról van szó. Erre énekeltek majdnem minden szerb szertartásos éneket a 
Vajdaságban, de ennél távolabb is. Jellegzetessége ennek a lakodalmasnak a 
lassú tempójú, szélesen ívelő, dúsan díszített dallam. Ez világosan kiderül mind 
Bartók lejegyzéséből, mind a sajátomból, noha Danica Trifković már igen idős. 
Nagyobb különbségek csak a szövegtartalomban mutatkoznak, habár a verssor
típusok egyformák. Azonos kezdősorokról és rokon dallamtípusokról van vi
szont több lejegyzésünk is, és ezekből arra következtethetünk, hogy a lakodal
mast a Duna mente távolabbi térségeiben is ismerik.24

Az eddig végzett kutatásaim alapján leszögezhette, hogy a Bartók-féle 
hangszeres dallamok nagy része a mai tapasztalt vajdasági zenészeknek már is
meretlen. Mégis, a Vajdaság-szerte végzett kitartó nyomozás ezek után a dalla
mok után, nem kevésbé az adatközlők munkám iránt tanúsított türelme és meg
értése érdekes eredményekre juttattak.

Bartók szerb és román táncdallamainak ősi nevei ma is megőrződtek (pl. 
Seljančica, Banatsko kolo, Carabaseste, De dói), de ezeket ma már rend szerint 
csak hasonló vagy egészen eltérő dallamokon muzsikálják. Ugyanazokon, eset
leg másik népi hangszereken csak elvétve hallhatók, ezenkívül nem is a hagyo
mányos közegükben, pedig hajdanán szigorúan a velük járó szokásokhoz kap
csolódtak. Egyik ilyen példa a lakodalmas szertartások dudatánca (Carabases
te), amit 1912-ben Keviszőllősön (Seleuš) „egy öreg cigány hegedűn” muzsikált 
(8. példa). Keviszőllősön ma már, sajnos, nincs hegedűs, de Mélykastélyon 
(Kuštilj) sikerült 1975-ben ugyanezt a táncdallamot lejegyeznem ugyancsak he
gedűn, mi több, még a hangneme is azonos volt, de sánta (aksak) ritmusban (9. 
példa).25

Ez a dallam, amit ma már alig hallani, mintegy hatvan év múlva tehát már 
csak egyetlen részletében ismerhető fel, mert csak ez a rész őrizte meg nagyjából 
alapvető jellegét (Bartók dallamának a második része a mi hegedűsünknél a 
harmadik rész). A másik két rész Bartókétól teljesen eltérő anyagból építkezik, 
ezekhez egyszerűen csak hozzákapcsolódik a harmadik, Bartókéval megegyező 
szakasz.
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A Carabaseste tánc dallamát azonos néven 1982-ben, a Belgrádhoz közeli 
Ovcsán furulyán is gyűjtöttem.26 Dallama dúr jellegű hexachord, záróhangja a 
második fok. Egyszerű formája (AB) és sánta (aksak) ritmusa arra utal, hogy ez 
a szertartásos dallam szintén a régebbi rétegbe sorolható, bár dallam szempont
jából teljesen új típust képvisel, ha az előző két példával összevetjük. Ez nem 
jelenti azt, hogy újabb keletű, sőt nagyon is valószínű, hogy ez volt évtizedek 
során a Carabaseste tánc hagyományos dallama. A tánc neve és funkciója azo
nos, mint Bartóknál, minthogy ez is a lakodalmi szertartások páros tánca, mégis 
van közöttük döntő különbség: az első két tánc a bánáti, a harmadik viszont 
erdélyi románoktól származik.

c) Ismeretes, hogy a foklór élő jelenség, és mint ilyen, állandóan változik, 
épül és gazdagodik, de egyszersmind szegényedik, elfajzik és laposodik is, tájak
tól, nemzedékektől és előadóktól függően. A népköltészet szöveg- és dallamva
riánsaiból idővel az „eredeti” típustól egyre inkább eltérő változatok jönnek 
létre, és végül teljesen új dalok születnek. A népi dallamok variálódhatnak még 
úgy is, hogy hasonló vagy teljesen eltérő tartalmú szöveg-dallam kapcsolódik 
egymáshoz. Ily módon új, összetettebb szerkezetek, fejlettebb zenei formák ke
letkeznek. Ilyen példát képvisel az Odbi se biser grana (Letörött a gyöngy ág) 
kezdetű szerb lakodalmas (10. példa). Akkor éneklik, mikor a menyasszony es- 
ketésre készül.28 Az első dallamrész verssora azonos, dallamtípusa hasonló, 
mint Bartóknál (6. példa). Ezt a részt egy teljesen más, ellentétes jellegű, élén- 
kebb tempójú, refrén szerepet betöltő dallam követi, melynek a zenei szerkeze
te jóval fejlettebb, alapja pedig a Logovac nevű lakodalmas tánc. Jelen esetben 
a hagyomány folyamatosságáról beszélhetünk, de gazdagodásáról is. Erre úgy 
került sor, hogy a népdalok régebbi és újabb rétegei ötvöződtek (6. és 10. példa).

Most pedig egy olyan példa, mely arról tanúskodik, hogy a hanszeres ha
gyományban is léteznek hasonló jelenségek. Ezúttal a román páros tánc, a De 
dói dallamáról van szó, amit Bartók Petrovasile (Vladimirovac) községben egy 
hegedűstől gyűjtött (11. példa). Ezt a táncdallamot kerestem ugyanott, ahol 
1912 decemberében Bartók is megfordult, és sikerült is felgyűjtenem egy igen 
tehetséges, kiváló harmonikástól, aki százával ismerte a román tánchagyomány 
dallamait. 9 Petru Avramesku zeneileg írástudatlan volt, így többször is eléne
keltem neki a De dói Bartók-féle lejegyzését (11. példa). Nem emlékezett azon
nal, de azt felelte, ismer egy hasonlót, amit nagyon régen nem játszott már. 
Nyilván olyan dallamról van szó, amit a vajdasági román népzenészek reperto
árján manapság már nemigen lehet meghallani. A könnyebb összehasonlítás 
kedvéért a harmonikás változatot kvinttel feljebb transzponáltuk, Bartók le
jegyzését pedig azonos magasságban mellékeljük. Könnyen látható, hogy ugyan
arról a dallamtípusról van szó, bár különbségek mégis vannak közöttük. Az első 
dallamszakasz (A) harmonikán is szinte ugyanúgy szólal meg, mint Bartóknál. 
Szembeötlőbb különbségek a második dallamszakasz (B) második részében je
lentkeznek. Bartók hegedűse ezt a részt új anyaggal folytatja, és egy dallamában 
és ritmusában is jellemző záróformulával zárja (ezt a formulát a mai zenészek 
is gyakran alkalmazzák), Petru Avramesku harmonikás viszont a második sza
kaszt (B) az elsőből (A) merített zenei anyaggal folytatja, és másmilyen jellegű 
záróformulával zárja. Ezek után egy harmadik szakasz (C) következik, és ebben
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szerepel az első két szakasz néhány dallam- és ritmusmotívuma is. Ezen a mó
dón-variálással és egybekapcsolódással -  új „zenei részleg”, tehát összetettebb, 
ABC forma keletkezik (12. példa).

Az utolsó, mintegy 20 esztendő vajdasági román táncdallamgyűjtéseit Bar
tókéval összevetve, leszögezhetjük, hogy a román folklór egyik alapvető sajátsá
ga mind a mai napig megőrződött, ez pedig az aszimmetrikus aksak (sánta) 
ritmus, ami Bartók lejegyzéseiben még nem szerepel. A fonográffelvételekkel 
viszont ma is könnyen bizonyítható, hogy az aszimmetrikus, daktiloid típusú 
(4+3+3 vagy 3+2+2) sánta ritmus már régebben is jelen volt a jugoszláviai 
románok folklórjában, ez pedig olyan közös szál, ami összeköti ezt a népzenét 
mind a romániai románokéval, mind más balkáni népekével, akik szintén évszá
zadokon át éltették és őrizték ezt a balkáni zenefoklórra annyira jellemző, ma
gát szívósan tartó elemet.30 Ezen a ritmuson születnek a román páros táncok 
újabb dallamai is. Előadási stílusuk szinte azonos, mint Bartók gyűjtéseiben, de 
dallamvonaluk fejlettebb, formájuk összetettebb (13. és 14. példa).

d) Az az igény, hogy közösségi létünk, életérzésünk legmegfelelőbb kife
jezőeszközeit felleljük, egyrészt arra ösztönöz, hogy az ember ősidőktől fogva új 
hangszerek után kutasson, másrészt arra, hogy a meglévőket korszerűsítse. Az 
egyre nagyobb kifejezési lehetőségeket kínáló hangszerállomány fejlődésével, 
mint pl. a klarinét, trombita, tárogató és szaxafon a románoknál, illetve a tam- 
bura és harmonika a szerbeknél, mindinkább érezhető, hogy egyes diatonikus 
hangkészletek, a második fokon való zárás és a sánta ritmus háttérbe szorulnak, 
és helyüket a tonális rendszer tölti be. A népdalok tempójának felgyorsulása új, 
sajátos hangszeres repertoárt teremtett. Mindezt a különböző zenei rendezvé
nyek, a rádió- és televizióműsorok, a hangszerek korszerűsödése, az ízlésválto
zás és a fiatal zenészek vérmérséklete idézte elő. Sok tehetséges muzsikus virtu
óz dallamokat alkot népi mintára, miközben a hangszerek jóval nagyobb le
hetőségeit aknázza ki: különböző szokatlan ugrásokat, szekvenciát, kromatikus 
meneteket, staccatót és dupla staccatót alkalmaz -  megannyi elemet, ami az 
újabb keletű dallamokat jellemzi. A túl gyors tempó következtében sok dallam 
elvesztette elsődleges táncfunkcióját, és átalakult virtuóz, „hallgatásra” szánt 
hangszeres darabbá. Mindez új jelenség a vajdasági szerb, különösen pedig a 
román folklórban.31

Hangsúlyozni kell, hogy jelenünk szerb és román zenefoklórjában egyre 
inkább érződik a kölcsönhatás, és nemcsak szerbek és románok között, hanem 
a mai többnemzetiségű Vajdaság más kultúrái között is 32 Ez a jelenség a külön
böző népek zenefolklórjának kölcsönös gazdagodását segíti elő, egyúttal bekap
csolja a hagyományt a korszerű művelődési folyamatokba is. Mindez pedig a mai 
körülmények, gondolkodásmód és a népzenealkotók és népzeneművelők ké
pességeinek függvénye.

E tanulmány írója már több éve kutatja Bartók gyűjtéseit. Ez alkalommal 
csupán néhány olyan példánál időzik, melyek a mai szerb és román foklór gaz
dagságára, életképességére, folytonosságára, változásaira és fejlődési irányaira 
mutatnak Bartók XX. század eleji gyűjtéseinek tükrében. Nyíltan ki kell mon
dani, hogy Bartók gyűjtéseinek rendkívüli jelentősége, a Balkán e részének nép
zenekutatását tekintve, még mindég nem eléggé köztudott a szakemberek köré

788



ben sem.33 Ezt érezni lehetett 1995-ben is az Etnomuzikologia XI. Európai 
Kongresszusán Rotterdamban, ahol ezeknek a gyűjtéseknek összehasonlító bemu
tatása több európai szakember élénk érdeklődését váltotta ki. Sajnos, a balkáni 
országokból csupán a Romániát képviselők és a tanulmányíró vettek részt.34

Bartók 1912-es szerb és román fonográffelvételei, az emberi fül számára 
már alig-alig észlelhető, rendkívül részletes lejegyzéseivel együtt igazi kihívást 
jelentenek mind a mostani, mind a következő nemzedékek kutatói számára, 
mivel ez a tárgykör a szerb és román zenefolklór „kis élő történelme” a Balkán
nak ezen a részén.

A megkezdett kutatások csupán az első lépések Bartók gyűjtéseinek felbe
csülésére a területünkön élő szerb és román énekes és hangszeres hagyomány 
tükrében. Reméljük, a jövő kutatásai lehetővé teszik az összehasonlító elemzést 
nemcsak a mai folklór és Bartók gyűjtései között, hanem a szerb és román, de 
talán más (környező) népek között is. Meggyőződésem, hogy a mélyebb és be
hatóbb összehasonlítások Bartók 1912-es gyűjtéseivel sok fehér foltot tüntet
nek majd el a bánáti szerbek és románok etnomuzikológiai térképéről. A mun
ka elvégzése kötelességünk, ugyanakkor tiszteletadás is Bartók ragyogó zene
szerzői és zenetudósi tehetségének, mindenekelőtt azonban a Balkán e terüle
tén termett szerb és román zenefolklórkincsnek.

Fordította: BODOR Anikó
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F. 711 a
Gyűjtötte: Bartók Béla, 1912. dec.

Keviszőllős (Torontál) 
Seleus (ma Seleuš)
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2. DUPA MORTII (Halottas)
F. 725 b

Gyűjtötte: Bartók Béla, 1912. dec.

Pctre (Torontál) 
Petrovasile (ma Vladimirovac) 

Énekelte egy öreg asszony

3. ZORILOR, SURORILOR (Halottas)
Mg. III/B 11 Uzdin

Újozora (Torontál)
Gyűjtötte: Nice Fracile, 1981. szept. 17. Linka Rista, 81 éves
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4. DODOLA (Esővarázsoló)
F. 709 c Alibunár (Torontál)

Alibunar
Gyűjtötte: Bartók Béla, 1912. dec. Énekelte egy 40 év körüli cigány
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5. LA MARVÁ (Egy ének)
F. 736 Petre (Torontál)

Petrovasile (ma Vladimirovac) 
Gyűjtötte: Bartók Béla. 1912. dec. Egy 55 év körüli férfi pásztorsípon



M. F. 1712 a Sarafola
Sárafalva (Torontál, Románia)

Gyűjtötte: Bartók Béla, 1912. nov.

6. CHANT DE NOCES (Lakodalmas)
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8. JO C CÁRÁBÁSE§TE (Dudatánc)

F. 719 d

Gyűjtötte: Bartók Béla 1912. dec.

Keviszőllős (Torontál) 
Seleuš 

Egy öreg cigány hegedűn
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9. CÁRÁBÁ§ASCA (Dudatánc)
Mg. I/A22 KuStilj

Mélykastély (Torontál) 
Gyűjtötte: Nice Fracile, 1976. jan. 2. Jonel Janku, 56 éves, hegedűn

($1=390)
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Mg. XVI/A 12 Banatsko Novo Selo
Révújfalu (Torontál) 

Gyűjtötte: Nice Fracile, 1981. márc. 7. Predrag Veselinov, 70 éves

10. ODBI SE BISER GRANA (Lakodalmas)
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11. JOC DE DÓI (Páros tánc)
F. 727 b

Gyűjtötte: Bartók Béla, 1912. dec.

(J ‘ 138J
A llegro

Petre (Torontál) 
Petrovasile (ma Vladimirovac) 

Egy 35 év körüli cigány hegedűn

u j  ■.L b t j j T m
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Mg. XXX/B 15 Vladimirovac
Petre (Torontál)

Gyűjtötte: Nice Fracile, 1989. szept. 2. Petru Avramesku, 63 éves, harmonikán

12. DE DÓI (Páros tánc)
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F. MH 1971 Keviszőllős (Torontál)
Gyűjtötte: Bartók Béla, 1912. dec. SeleuS
Lejegyezte: Nice Fracile Névtelen hegedűs

13. PRE LOC (Helybentopogós)
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14. ARDELEANÁ (Erdélyi)
Mg. X/B 5 Begejci

Kis- és Nagytárnok (Torontál) 
Gyűjtötte: Nice Fracile, 1978. máj. 2. Vikentije Petrović, 86 éves, harmonikán
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JUHÁSZ GÉZA

„MAG YARIZMUSOK” ÉS EGYÉB MAGYAR 
VONATKOZÁSOK A HAZAFIAK CÍMŰ VÍGJÁTÉKBAN 
190 ÉVE SZÜLETETT, 140 ÉVE HALT MEG JOVAN STERIJA POPOVIĆ*

A Hazafiak a legnagyobb szerb vígjátékíró drámaírói opusának záró darabja, 
legjobb, ám mindmáig legvitatottabb műve. Nem véletlen tehát, hogy a remek
mű kerek fél évszázaddal a keletkezése után került először előadásra s látott 
nyomdafestéket is. Azóta is ritkán vállalkozik színház arra, hogy műsorra tűzze, 
rendező, hogy színre vigye, mert valahányszor szenvedélyes viták követik az 
előadását. (Alkalmam volt ezt tapasztalni 1992-ben, amikor is a Vajdasági Hi
vatásos Színházak Sremska Mitrovica-i Találkozóján mint a bírálóbizottság el
nöke a kikindai amatőrszínház előadása után a kerekasztal-beszélgetést vezet
tem.) Mintha még napjainkban is sajnálatosan, sőt félelmetesen sokan nem hal
lanák ki a darabból, ami pedig benne van, s amit Sterija így fogalmazott meg 
műve Előszavában: „Mindazt, ami jó volt, megírják majd a történelemben, itt az 
önzés és a szenvedélyek kerülnek bemutatásra. Hogy pedig az én szándékom 
nem a szerb nép befeketítése volt, hanem a felvilágosítása és öntudatra ébresztése, 
miszerint a bűnösök a legnehezebb helyzetekben is tudnak ügyeskedni, abban 
minden jó szándékú hazafi egyet fog érteni énvelem”. (Aláhúzta: J. G.) Sajnos, az 
írónak ez a reménye máig sem vált valóra, még a mai közönség sem akarja meg
érteni, hogy Sterija nem a szerbséget leplezi le, marasztalja el, s nem értik, hogy
-  amint egyik legavatottabb méltatója, Vasa Milinčević is fogalmaz -  „Sterija 
már a címadással is ironizál, hisz a mű nem a hazafiakról, hanem az álhazafiakról 
szól, s ironikus a ”vidám színjáték’ alcím is, hisz abban semmi vidámság nincs.”

A magyar olvasó -  és néző? -  figyelmére azért is érdemes ez a színmű, mert 
a már idézett Milinčević szerint „A magyar nyelv külön jellemzője a sze
replőknek ... A egész atmoszféra hitelességéhez hozzájárulnak az ötletesen al
kalmazott magyarizmusok, kivált Žutilov és családja beszédében, hisz e család 
fia nem is tud szerbül.” Bratoljub Klaié pedig, aki Sterija nyelvezetéről szóló 
értekezésében külön fejezetet szentel a magyar nyelvnek, ezt írja: „A magyar 
nyelv jellemző a Hazafiak című vígjátékra, legfőbb hordozója pedig Žutilov, aki 
»valaha nótárius« volt.” Milinčević azt is hangsúlyozza, hogy a Hazafiak nem 
történelmi színmű. „Az író nem ábrázolja a történelmi személyiségeket, az 
1848/49-es mozgalom részvevőit; a történelem a cselekménynek csak a hátteré
ben van.” De tegyük hozzá, ott igencsak jelen van, hisz az álhazafiak, a háborús

* A kettős jubileum alkalmából a Vajdasági Színházi Múzeum és a Vajdasági 
Teatrológusok és Színikritikusok Egyesülete tudományos szaktanácskozást rendezett 
az író szülővárosában, Versecen a Hazafiakról (Rodoljupci). A tanácskozáson verseci, 
újvidéki, belgrádi és szabadkai színház- és drámatörténészek vettek részt. Ott hangzott 
el a fenti tanulmány szerb fordításban.
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zűrzavar igazi vámszedői szerint forgatják a köpönyegüket, aszerint cserélgetik 
a szerb és magyar kokárdákat a mellükön, ahogy a hadihelyzet alakul -  szentta
mási győzelem, majd csatavesztés.

Sterija a darabhoz írt Előszavában hangsúlyozza: „Ezt a színdarabot nem 
találtam ki, hanem mindent, ami abban történik, még a kifejezéseket és a szava
kat is magam gyűjtöttem, mit az életből, mit az újságokból... Legyen tehát ez a 
színdarab a szerb mozgalom magántörténete” Mindezt összegyűjteni valóban 
módjában állt az írónak, mert a darab cselekményének hátterében levő esemé
nyek idején Sterija Versecen tartózkodott a „hazafiakkal” együtt, s ő is tagja volt 
annak a körzeti bizottságnak, amelynek tagjait ábrázolja.

*

Mielőtt a Hazafiakban előforduló magyar szavakat és kifejezéseket, a cse
lekménynek a magyar szabadságharccal való szoros összefüggését részletez
nénk, szögezzük le, hogy Jovan Sterija Popovié bizonyíthatóan jól tudott magya
rul, jól ismerte a reformkorszak és a szabadságharc eseményeit, szereplőit. A 
gimnázium felső osztályait („a filozófiát”) Pesten végezte 1826-ban, majd Kés
márkon magyar jogot („madžarsko pravo”) hallgatott és végzett. Eszerint Pes
ten tanúja lehetett Kisfaludy Károly drámaírói sikereinek is. (Egy lehetséges pár
huzam című tanulmányomban 1979-ben, szintén Versecen, a „Sterija-napok”- 
on már felhívtam a figyelmet arra a feltűnő párhuzamra, hogy akárcsak Kisfa
ludy, Sterija is hazafias tragédiákkal kezdte színműírói pályáját, és a saját osztá
lyát kigúnyoló vígjátékaival vált halhatatlanná.)

Sterija tehát mint késmárki joghallgató igen tájékozott volt a reformkor 
politikai küzdelmeiben, ismerte a különböző áramlatokat, törekvéseket, akár
csak a saját vajdasági, bánáti környezetében is. Ezért tudta jól megválasztani 
eszméinek két szószólóját, Nagy Pált és Gavriloviéot, akiknek a szájába adta a 
maga politikai üzenetét.

Kik is voltak ezek az „autentikus” személyiségek? Az egyik Gavrilović, a 
kor mérsékelt politikusa, szimbolikus szereplő, aki „Gavrilo Arhangelre asszo
ciál”. Nagy Pál, azaz Felsőbüki Nagy Pál (1777-1867) „Országgyűlési követ, a 
magyar tudományos akadémia igazgató bizottságának tagja... összesen négyszer 
vett részt a nemesi felkelésben, s eközben aranysarkantyús vitéz is lett... az 1830. 
évi országgyűlésen ismét jelen volt, de itt népszerűsége csökkenni kezdett, a 
következő, 1832-1840. évin azt a kevés népszerűségét is elvesztette, mely szá
mára még megmaradt. Pedig ő nem lett mássá, hanem a viszonyok s a körülmé
nyek alakultak át... Az 1848 utáni nagy átalakulás s a szabadságharc története 
nem ismeri Nagy Pál nevét; az arra következő abszolút rendszer ellen azonban 
a döblingi prófétával együtt a nem kompromittált hazafi bőven szórta élcei ta
láló nyilait.” (Pallas Lexikon 12.)

Lássuk egy röpke dialógusban az író két szószólójának politikai állásfogla
lását és az író kor társainak szánt üzenetét, melyeket az ő szájukba adott:

NAGY PÁL: (Miután fennhangon ezt olvassa az újságban: Mi a magyaro
kat kiűzzük Tungúziába, mi kiirtjuk őket) Követeljétek jogaitokat, írjatok, bi
zonyítsatok, de ne szidjuk, ne mocskoljuk egymást. Vajon nem együtt fogunk 
élni ezután is?
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ZELENIĆKA: (Miután elismeri, hogy egyszer tévedett) Az a bölcs igazán, 
aki beismeri a tévedését... Most mindnyájan tűzzük ki a magyar kokárdákat. 
(Mármint a szenttamási csatavesztés után!)

GAVRILOVIĆ: Korábban azt kiabálta, hogy az a magyarpárti („madja- 
ron”), aki kitűzi, most pedig az, aki nem tűzi ki. Végtére is az lesz magyarpárti, 
aki nem akar elmagyarosodni.

LEPRŠIĆ: Jól ismerjük mi a maga érzelmeit, újabb bizonyítékokra nincs 
szükségünk.

GAVRILO VIĆ: Hogy mennyit tettem én a szerbség érdekében, és mennyit 
mások, azt jól tudja a világ, maga pedig ítéljen, ahogy akar.

Hogy tudja-e a világ, mindenekelőtt a szerbség, hogy mit tett érte, Sterija 
abban nem is volt olyan biztos. A  Hazafiakat ugyanis élete vége felé írta, akár
csak a Davorje címen megjelent verseskönyve legtöbb darabját. Igaz, „Sterija 
kora lelkiismerete szeretett volna lenni, a nevettetés, a tréfa és a szatíra eszkö
zeivel kívánta kora hibáit helyrehozni. Élete végén azonban elkeseredve, kiáb
rándulva visszavonult Versecre, mindinkább magába zárkózott abban a 
meggyőződésben, hogy semmit sem tett, minden fáradozása hiábavaló volt.,, 
(Živan Milisavac, a Matica srpska Jugoszláv Irodalmi Lexikona, 1971.)

♦

Amint már idéztük, mind Milinčević, mind Klaić szerint a Hazafiak külön 
jellemzője a benne előforduló sok magyar szó és kifejezés. Valóban, a darabban 
elhangzó első szavak, mondatok is magyarok:

ZUTILOV: Iljen a szabadság!
MIND: Iljen!
ŠERBULIĆ: Živeo petnaesti mart! (Éljen március 15-e!)
SMRDIĆ: Vivat!
ŽUT1LOV: Nem szabad azt kiáltani: Vivat. A szabadságban csak „iljen” van.
Ez a Žutilov, a valamikori nótárius a szenttamási csatavesztés után Zsuti- 

laira változtatja a nevét, a Smrdiéét Büdösire, a áerbulicét meg Kígyóira, mivel 
vlah nyelven a šerb kígyót jelent. Természetesen az sem véletelen, hogy Sterija 
éppen a március 15-ét éltető felkiáltást adja Žutilov szájába. Nagyon jól tudta, 
mi történt ezen a napon, de még a „vivat”-ot is magyarítja „iljen”-re, holott a 
magyar ”úri” nyelvben ez szinte általános használatban volt. Megjegyzendő, 
hogy Nagy Pál, az egyetlen magyar szereplő, a darabban egyetlen magyar szót 
sem ejt ki. Amikor Žutilov így köszönti: „Jó napot, Pali pajtás”, ő így válaszol: 
„Sluga, gospodo. Kako ste? (Szolgája, uraim. Hogy vannak?)

Első pillanatra talán meglepő, hogy Sterijának ezt a legjobb színművét, 
amely mint láttuk, nemcsak magyar szavakkal és kifejezésekkel van teletűzdel
ve, de egész cselekménye szorosan kapcsolódik a magyar szabadságharchoz, 
mindmáig nem fordították le magyarra, tehát magyarul színpadra sem került. 
(Egy néhány oldalnyi részlete Dudás Kálmán fordításában olvashatód szerbhor- 
vát irodalom kistükre, 1969. című antológiában.) Pedig Sterija korántsem isme
retlen a magyar színházi emberek és nézők számára, hisz az itteni magyar szín
padokon -  hivatásosak és műkedvelők egyaránt -  nagy sikerrel játszották a Fős
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vényt (Kir Janja), a Felfuvalkodott tökfejt (Pokondirana tikva), s a Füllentő és 
hazugot (Laža i paralaža). Bármilyen hihetetlennek tűnik is, ennek alighanem 
éppen a benne előforduló sok-sok „magyarizmus” a magyarázata. (Jó napot, Pali 
pajtás; Lásd, édesanyám; az Istenit!; Iljen a szabadság!; Ki! stb.) Emlékeztes
sünk rá, hogy számos magyar színműben, hogy ne menjünk messze, éppen Kis
faludy Károly Kérők című vígjátékában az idegen szavak, kifejezések jellemez
nek egy-egy szereplőt: Perföldyt „deákossága”, azaz latinnal cifrázott beszéde, a 
külföldet járt Szélházyt pedig a francia szavak és kifejezések gyakori használata 
jellemzi. Ez érthető. De vajon hogy hangzana magyar szövegben egy szereplő, 
még ha idegen is, magyarizmusokkal való jellemzése?

Hogy pedig szerb színpadokon is csak nagy ritkán kerül előadásra, s akkor 
is viták pergőtüzébe kerül, annak a következőben kereshető a magyarázata: „A 
hazafiak (értsd álhazafiak! -  J. G.) az emigrációban, Belgrádban sem számíta
nak veszteseknek, (ti. a szerbek veresége után). Míg a menekültek tömegeit 
betegség és éhség gyötri a külvárosokban, valamint a Száva és a Duna partjain, 
addig a hazafiak a nemzeti pénzalap kirablása révén nagy gazdagságra tettek 
szert, s most új kombinációkba kezdenek.” (V. Milinčević) Sterija tehát időről 
időre sajnálatosan időszerűvé válik!

*

Befejezésül szólnom kell egy dilemmáról Sterijával és szóban forgó vígjá
tékával kapcsolatban, amely -  számomra -  feloldhatatlannak bizonyult. A Vaj
dasági Színházi Múzeum megtisztelő felkérésére, hogy vegyek részt a verseci 
szaktanácskozáson, mindenekelőtt azért jeleztem a részvételemet, mert meg 
voltam győződve arról hogy a Hazafiak jobb megértésének kulcsa a kezemben 
van, illetve Sterijának az élete vége felé Haynauról írott versében.

A verssel először a 60-as évek elején találkoztam Csuka Zoltán fordításá
ban^  szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből Válogatás hét évszázad 
írásaiból (Tankönyvkiadó, Bp. 1962.) című könyvben. A versfordítás alatt a jegy
zetekben ez olvasható: „Ezt a versét röviddel halála előtt írta Haynau, az 
önkényuralom magyarországi katonai kormányzója, az egykori »bresciai hiéna« 
halálára”. M ásodszori szerbhorvát irodalom kistükre (Európa, Bp., 1969. Ké
szült „az újvidéki Fórum Könyvkiadó és a budapesti Európa Könyvkiadó közös 
szerkesztésében) című kötetben olvastam Dudás Kálmán fordításában. (Csuka 
Zoltán csak azt írta „címként” a versfordítás fölé: „Vers Haynau halálára”, Du
dás Kálmán viszont ezt: „Egy hóhér halálára”. A vers eredeti címe „Na smrt 
jednog zlikovca”). A második fordítás alatti jegyzetben szintén az áll: Sterija e 
„költeményét Haynau halálára írta”. A Csuka-fordítás alatti jegyzetben ez is 
olvasható: „Eredeti szövegét közli a Književne novine (Irodalmi újság), Beograd, 
1956. ápr. 15.13. sz.”

Lássuk, ki is volt ez a Haynau. Teljes nevén „Julius Jákob Haynau báró 
Kaséiban született 1876-ban... 1847-ben temesvári hadtestparancsnoknak ne
veztetett ki, de onnét összeférhetetlen természete miatt visszahívták. A forrada
lom kitörésekor nyugalomban élt Grazban. Mint önkéntes újra belépett a sereg
be, és mint ezredes vezette éppen Olaszországban levő ezredét. Mint Verona
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parancsnoka, továbbá a custozzai és lonatói csatákban való részvétele által nagy 
érdemeket szerzett, de már akkor is kérlelhetetlennek és szeszélyesnek mutatta 
magát. Neve egész Európában hírhedtté lön, midőn 1849 áprilisában leverte a 
föllázadt Brasciát és kegyetlenül üldözte az olasz hazafiakat, annyira megfeled
kezve minden emberségről, hogy nőket is korbácsoltatok Ezóta mintegy szójá
tékként "bresciai hiénának’ nevezték... Rábízták a felkelő Velence ostromát, 
melyet teljes erővel folytatott, midőn május végén rábízták a magyarországi 
hadjárat vezetését teljes hatalommal... az oroszok segítségével június 20-án és 
21-én visszanyomta Görgeyt Zsigárdnál és Perednél, elfoglalta Győrt, július 11- 
én visszaverte a Komáromból kitörni akaró magyar sereget, megszállottá a fővá
rost és nyomon követve Dembinszky seregét, Szőregnél és végre Temesvárnál 
nagy győzelmeket aratott... Teljhatalma módot nyújtott neki arra, hogy bosszú
ját töltse a szabadságharc elfogott vezérein és az egész szerencsétlen országon. 
Az 1849. okt. 6-ai kivégeztetések Aradon és Pesten, számos hazafinak megöle- 
tése, sok ezernek börtönbe vetése és üldözése mindenkorra megbélyegzik em
lékét” (Pallas Lexikon, 8. köt.)

A vers teljes egészében, sorról sorra érvényes Haynaura:
Mit? Híre, fénye a gyors idő rongya?
Máris elillant, nem telt három év?
S mint a mocsokban fogantatott gomba 
Fröccsen a síri éjbe szerteszét.
Mely a világon rémületet osztott,
Két keze (egykor népek ostora),
Véresen fekszik jeges mellén most, hogy 
Rothadón holnap legyen föld pora.
O, iszonyú sors! Zordon ítélet 
Rája lesújt, de kegyet már nem ád,
S hogy gonosz éltét bánja is, e lélek 
Nem kap időt s nem feloldozást;
Úgy megyen immár; maga a zord végzet,
Rettenet, átok, a szörnyű úton,
Melyen a lelkek, akiket kivégzett 
Futnak elébe, bosszú arcukon.
Könnyük és kínjuk, amit elviseltek,
Mint ezer kígyó, mellén tekereg 
Csontkezűk rája emelik, s libegnek,
Várnak az Úrtól zord ítéletet.
Dölyfösen egykor; aki bírt hatalmat,
Csúszik a porban nyűves éltéért,
Térdre rogy most és kegyelemért jajgat,
Ő, ki gyönyörrel csapolta a vért.
Hol van erője a konok feje hol van,
Mely a világnak ridegen feszült?
Hírneve szétfolyt, neve is kilobbant,
S mint az ökörnyál, szanaszét repült.
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Föld pora, üdvöd a sötét pokolnak 
Rossz chimerákért minek adtad el? 
íme, halálod gyógyír millióknak 
S boldog öröm száll az egekre fel
Mind a hízelgő hamis könnyét ontja,
S csalfa erények után szimatoly 
Sírkövén míg a felírást kutatja,
Gyenge tömeg most csak téged okol
Sok gonosz tette keserű emlékét 
Már le nem mossa alakoskodás,
Síri homályból kikaparja testét 
S bünteti méltán a nagy számadás.

(Fordította Csuka Zoltán)

Csakhogy... Már a Davorja c. verseskönyvben (1854) megjelent vers alatt is 
ez a jegyzet olvasható: „L. Rajié Irodalomtörténetét VII. köt. XIV. fejezet.” 
Tehát Vukadin királyról szól (neki szánta a költő? „namenjena”). Ugyancsak a 
vers alatt a következő lapon ez áll: Sedmica, 1852. 8. sz. (Megjegyzendő, hogy 
ugyanez a jegyzet ott van a Književne novine említett számában is a vers alatti 
jegyzetben. (Kétségtelen tehát, hogy a vers 1852-ben jelent meg, Haynau pedig 
1853-ban halt meg!

Mi történt? Vajon Csuka Zoltán figyelmét elkerülte a vers alatti jegyzet? 
Elnézte ezt A  szerbhorvát irodalom kistükre igen rangos szerkesztőbizottsága is
-  Csuka Zoltán, Božidar dr Kovaček, Draško dr Redep, Hadrovics László, Vu- 
jičić D. Stojan és Szeli István -? Vagy Jovan Sterija Popović még életében „el
temette” és elátkozta a „bresciai hiénát”?

Tanulmányfej (filctoll, 1970)
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MILKÓ IZIDOR

HAMLET

Az a bizottság, mely a „Szabad Lyceum” Sh.-ciklusát előkészítette, akként ren
delkezett, hogy a nagy angol költő drámáinak ismertetésénél Hamlet-nak egy 
egész előadás jusson. Megokolja ezt az intézkedést az a kiváló hely, mely e mű
vet nemcsak a sh.-i múzsa termékei, de a világirodalom összes remekei közt is 
megilleti. A gondolkodás e nagy tragédiája kevesli ezt az időt is, s a rendelkezé
semre álló rövid óra alig lesz elegendő arra, hogy csak érintsem a nagy Hamlet- 
problémát, arra pedig, hogy a tragédia hősének és többi alakjainak jellemzését 
megkíséreljem, még csak gondolni sem merek, -  hiszen Vischer, a legnagyobb 
német esztétikus teljes féléven keresztül magyarázta hallgatóinak a dán királyfi 
rejtélyes alakját, Werder pedig, ez a kitűnő Sh.-kommentátor, két téli szemesz
teren át, 10-10 előadásban fejtegette a berlini egyetemen Hamlet tragikumát. S 
azt hiszik, hogy a két jeles tudós elkészült ennyi idő alatt a feladatával? Szó sincs 
róla! Mindketten utóbb még nem egy tanulmányt írtak a Hamlet-probléma 
olyan részletkérdéseiről, amelyek nem fértek bele egyetemi előadásaik kereté
be. A mi érdemes Sh.-magyarázónk: Alexander Bernát is egy majdnem hatszáz 
lapra terjedő könyvben helyezte el Hamlet-tanulmányainak az eredményét, s 
alig hiszem, hogy ezzel egyúttal el is mondta volna már utolsó szavát, sőt való
színűnek tartom, hogy a jeles kritikusunk is úgy fog járni Hamlettel mint az 
imént említett két német tudós, vagy annak idejében a nagyok nagyja: Goethe, 
aki életének két különböző szakában, és pedig különböző szellemben, későbbi 
nyilatkozatában a korábbit módosítva, volt kénytelen foglalkozni Hamlettel.

De nem is tudja az ember ebben a helyzetben, hogy mitől ijedjen meg job
ban: a széditő nagy Hamlet-irodalomtól-e, mely mint egy füzetekből, újságcik
ketekből és könyvekből összegyülemlett óriás hegy áll az útban, vagy magától 
a nagy tragikai hőstől, a szintén szédítő Hamlet-jellemtől, mely mint egy nagy 
irodalmi és bölcselmi kérdőjel, mint egy érdekes fekete rébusz mered elénk?

Az ilyen kérdéssel egy óra alatt nem lehet végezni. Nos, én nem is ígérem, 
hogy végzek vele, s hogy minden izében, elejétől végig be tudom mutatni Önök
nek a világ és a világirodalom kiválóan érdekes emberét, a melankhóliás dán 
királyfit, akinek fekete köpönyegbe burkolt szomorú alakja mint egy megoldás
ra váró bűvös rejtély izgatja több száz esztendeje a Sh. költészetével foglalatos- 
kodókat. Nem, -  csak egynéhány részletében kívánom ismertetni (mert az 
egészre nincs időm és nincs erőm) a drámát, amelynek előterében ez a fölötte érde
kes ember öt felvonáson keresztül tudja lekötni figyelmünket. Hamletnek beállításá
val a darabba, H-nak a helyzetével és Hamletnek a feladatával fogok foglalkozni.

Legmarkánsabb, legjellemzőbb vonása Hamletnek, hogy minden izében 
modern ember. Nemcsak a Sh. korában volt az, de az lenne ma is, ha egy mostani 
dráma hőse lenne, vagy valamelyik mostani európai uralkodónak volna a fia. 
Szenvedéseit, érzékenységét és tragikumát nem kevéssé fokozza, hogy előitélet-
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nélküliségével, magas filozófiai képzettségével és esztétikai világnézetével hoz
zá nem méltó milieuben kell élnie s egy romlott udvar miazmás erkölcstelen 
levegőjét szívnia. Igen természetes, hogy egy ekképpen organizált ember egé
szen másként viselkedik, hogyha lelki válságba kerül, mint egy durva hazafi vagy 
egy közönséges kalmárlélek. Ez a momentum igen fontos, mert Hamlet szeren
csétlensége: családi szerencsétlenség, s mindenki tudja, hogy az effajta intim ba
jok mi máskép hatnak a művelt szellemekre és érzékeny lelkekre mint a közön
séges emberfiára.

A királyfi Wittenbergben, egy német egyetemen tanul, s onnan szólítják 
haza az apja temetéséhez. Magában is elég szomorúság, amelyet mélabúvá fokoz 
az a körülmény, hogy anyja, az imént meghalt király özvegye, hamarosan -  alig 
két hónap múlva -  férjhezment a sógorához, Hamlet nagybátyjához, az elhunyt 
király testvéröccséhez. A hogy a királyfi gúnyos keserűséggel mondja Horatió- 
hoz, egyetlen barátjához:

Gazdálkodás, Horatio, gazdálkodás!
Torról maradt hidegsültből kiállt 
A nászi asztal

Hogy aztán még keserűbben fakadjon ki:
Oh, Horatio,

Inkább halálos ellenségemet 
A mennybe láttam volna, mint megérjem 
Azt a napot!

Képzeljék el a Hamlet kedélyhangulatát, egy modern, geniális, művelt és 
érzékeny királyfi kedvét, ki úgy távozott hazulról külföldre mint imádott 
szülőinek egyetlen kedves és becézett gyermeke és a trónnak is valószínű örö
köse, s aki onnan árván és trónvesztetten tér haza. Csak az apját temette ugyan, 
de érzékeny lelke úgy érzi, hogy elvesztette az anyját is. Sőt nemcsak közte és 
anyja közt szakadt meg ez utóbbinak hirtelen férjhezmenetele folytán minden 
gyöngéd kötelék, de elvesztette Hamlet még a női nem iránt érzett tiszteletét is. 
Ezen való keserűségéből fakad a szállóigévé lett felkiáltás:

Gyarlóság asszony a neved!
Anyját pedig, akit tisztelni szeretne, ekképpen korholja:

Csak egy
Rövid hó: még cipője sem szakadt el,
Melyben atyám testét kisérte ki,
.........................................sím

Atyám öccsével egybekél,

Egy hó alatt -

S ő újra házas.
Ez csak elég, hogy boldogtalan legyen. Hozzá még a mesebeli Dániában 

fenállott alkotmány szerint a trónt nem Hamlet, hanem a Király özvegye örö-
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költc, aki jónak látta azt Claudiusszal, a sógorával osztani meg, s illetve a rendek 
beleegyezésével azt reáruházni, amit Claudius a következő módon jelent az ud
varnak:

Bár Hamlet, édes testvérünk, halála 
Emléke még új, és úgy illenék,
Hogy gyászba hordjuk szívünket, s egész 
Országunk egy bús homlokká boruljon:
De annyiban már a természeten 
Győzött az ész, hogy míg bölcs fájdalommal 
Siratjuk őt, megemlékszünk magunkról 
Azért ángyunkat egykor, most királynénk'
E harcos állam trónja özvegyét,
Mintegy kopár örömmel

Nőül vevők; nem ellenkezve bölcs 
Tanácsitokkal, melyeket nekünk 
Szabadon adótok ez iránt; köszönjük.

Semmi kétség: az ifjú Hamlet alaposan ki van semizve; nincs az országban 
senki, aki rá mint a trón jogos pretendcnsére gondolna, és az özvegy királyné a 
rendek beleegyezésével, sőt „bölcs tanács szerint ruházza át a trónt második 
férjére, akit - mindenből látszik-jobban szeret, mint az elsőt. Ily körülmények 
között Hamlet helyzete -  ha nem is volna oly vigasztalan az apja váratlan halála 
s az anyja elidegenedése miatt -  éppen nem lehet kellemes a dán udvarnál, hol 
teljesen izolálva van s még udvartartása sincs. Barátja is csak egy van, a nemes 
lelkű Horatio, -  nagyon elég annak, akinek hű bizalmasra van szüksége, de vaj
mi kevés Hamletnak, akinek seregek kellenének. Mostohaatyja, az új király, 
marasztalja ugyan és kéri, hogy ne menjen Wittenbergába:

maradj
Nyájas szemünk előtt, szíves körünkben,
Mint első udvaronc, öcsénk s fiunk.

De ez nem vonzó Hamletre, őt nem biztatja az udvari élet, mely különben 
Claudius idejében vígsággal volt tele. Ő már nem tud örülni, és sejti, érzi, hogy nem 
is fog soha. E jelenet után jön első monológja, amelyben kétségbeesetten kiált:

mért szegezte az Örökkévaló 
Az öngyilkosság ellen kánonát?
Óh, Isten! Isten! mily unott, üres,
Nyomasztó nékem e világi üzlet!

Ismétlem: képzeljék el ezt a sivár helyzetet. Élni egy király mellett, akit 
gyűlöl, egy anya oldalán, akit már nem tud szeretni, s egy trón árnyékában, 
amelyben rövid idő előtt még az apja ült, s a mely kedvezőbb viszonyok között 
az ő öröksége lehetett volna? Ebben a helyzetben van Hamlet, amikor Witten- 
bergből hazajön s a király meg a királyné kérésére itthon is marad. Az ember azt 
hinné, hogy ennél szomorúbb és kétségbeejtőbb szituáció már nem is képzelhető.
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Pedig a Hamleté mingyárt még sokkal rosszabbra fog fordulni.
Megjelenik előtte a Szellem, Hamlet atyjának szelleme, és így szól hozzá:

tudd meg, lelkes ifjú,
A mely kígyó atyád’ halálra marta,
Most koronáját viseli

És elmondja neki részletesen, mint ölte meg őt tulajdon testvéröccse, mi
után már

megnyeré gyalázatos 
Kéjére színleg feddhetetlen királyném 
Kedvét

Tehát szomorú helyzetének bánatát most még fokozza az a rettenetes tu
dat, hogy atyját gyilkoskéz ölte meg, s nagybátyjának a véres keze, annak a keze, 
aki most a trónon, megközelíthetetlen biztosságban, ül, s akit a merényletében
-  tudatlanul bár -  segített a királyné! Nem lehet eléggé és elégszer hangsúlyozni 
ezt a kínos helyzetet, mely rémítőbb az Oreszteszénél is, mert egy modern, ne- 
uraszthéniás, objektív itéletű, geniális ember jutott bele, aki esetleges boszújá- 
ban nem számíthat az Istenek oltalmára és segítségére. Mert az Oresztesz ősko
rához képest a mesebeli Dánia is modern, Hamlet pedig -  ez a szemlélődő, 
bölcselkedő, irodalom- és színészetkedvelő, s a Szép kultuszának élő művészlé- 
lek, ez a szupermodern ember -  tehetetlenül áll a súlyos feladattal szemben, 
amely a Szellem megnyilatkozása óta rájanehezedik. Soha tragikai hős ily föladat 
előtt nem állott.

Ha szeretted édes atyádat valaha -
igy szól a Szellem,

Bosszúid meg rút, erőszakos halálát
Tehát nem csak élnie kell a neki kellemetlen s a leikétől idegen, gyűlölt 

környezetben, ami az ő finom lelki szervezetének már magában is elég súlyos 
feladat, de a mióta a Szellemmel beszélt, azóta még egy nagy tennivalója van: a 
boszú. A helyzete most borzasztó csak igazán!

Legtöbb kommentátora rossz néven veszi Hamlettól, hogy ezt a föladatot, 
a bosszú e művét, amelyet a Szellem követel tőle, nem hajtja végre, illetve, hogy 
azt csak az utolsó felvonásban teszi s csak akkor öli meg a királyt, amikor már ő 
is halálos sebből vérzik. Eltekintve attól, hogy Hamlettól nem lehet oly cseleke
detet kivánni, a minőt az ő helyén Don Quijote elkövetne tán, vájjon okos dolog 
volna-e egyáltalában Hamlettól, ha értesült a dolgok állásáról, egyszerűen le
szúrja a királyt? Tőle bizony bolond dolog volna, nemcsak azért, mert ily cselek
vés nem folyna a jelleméből -  és Sh. körei mind úgy járnak el, a hogy a jellemük 
s a drámai természetük diktálja -, de mert a gordiusi csomónak ilyen kettévágá- 
sa az egész darabot, a Hamlet-tragédiáját agyonütné. A boszú ily módon való 
véghezvitelével nemcsak a király esne el -  a kiért természetesen nem volna kár -  
de elpusztulna már a tragédia elején Hamlet is, a kinek pedig még sok dolga lesz, 
és meg semmisülne az a mostani mű is, mely a Sh. teremtő géniuszának legfé
nyesebb diadala.
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Még Goethe is tévedett, amikor félig védve félig gáncsolva Hamletet, így 
szól annak súlyos feladatáról: „Sh. egy nagy feladatot kívánt ábrázolni, oly lélek
re bízva, mely annak teljesítésére rá nem termett. Hamlet egy szép, tiszta, ne
mes, fölötte morális lény arra érzéki erő nélkül, mely a hőst teszi, s tönkre megy 
ama teher alatt, amelyet se elbírni se magától eldobni nem képes; neki minden 
kötelesség szent, ez pedig nehéz. Lehetetlen dolgot kívánnak tőle, -  nem abszo
lút lehetetlent, de a mi neki lehetetlen.” Olykor a jó Homeros is alszik, és néha 
a nagy Goethe is téved. A mit Hamlettól kívánunk, az nemcsak ránézve lehetet
len, az abszolút lehetetlen. Éppen csak egy Don Quijote féle jellem, az járhatna 
el úgy a hogy azt a Hamlet-kritika kívánja, csakis egy Hűbele Balázs természet 
vágná le a Szellem szavára a királyt, nem törödve azzal, hogy mi lesz aztán vele, 
a boszú végrehajtójával. De Hamlet -  épp úgy mint minden más gondolkodó 
ember az ő helyében -  a quid tunc-ot nézi, arra gondol, hogy mi lesz azután, és 
nem siet végrehajtani a rárótt feladatot, mely nemcsak ránézve lehetetlen, de 
minden gondolkodó emberre nézve ebben a szituációban lehetetlenség volna. S 
mert Hamlet gondolkodó, okos ember, épp azért határozza el magát a Szellem
mel való találkozás után arra, hogy a hóbortost játsza ezután,

úgy látom, ildomos lesz 
Ezentúl furcsa álcát öltenem -

mintha hangsúlyozni akarná Sh., hogy rendes szellemi köntösében, normális 
állapotban, okos ember módján nem is gondolhat boszúművére. Hogyan is gon
dolhatna rá? -  hiszen kivüle senki se tudja, mily módon halt meg az idősebb 
Hamlet, -  a dánok belenyugodtak a trón változásba és Hamlet (a mint már 
mondtam) egyedül áll, izolálva, és pártja nincs. Megölni, megölheti a királyt, 
erre van alkalma, -  csak a jó unokaöccsöt kell játszania, akkor könnyen talál- 
kozhatik négyszemközt a királylyal s egy kardszúrással ártalmatlanná teheti. De 
mi lesz azután? A kritikusok nem gondolnak erre, de Hamlet gondol rá. Az 
előbbiek azt mondják: Hamlet teljesítse a Szellem parancsát, ölje meg a bitorlót 
aztán hívja össze az ország nagyjait, Poloniuszt meg a többi zászlósurakat, kö
zölje velük tettének okait és foglalja el a trónt. Ezeknél a kritikusoknál Hamlet 
mindenesetre okosabb. Ő tudja, hogy a trón akkor sem nyílnék meg az ő számá
ra, ha Claudius el volna téve láb alól, mert hiszen a Sh. Dániájának sajátszerű 
alkotmánya szerint ott a trón ez idő szerint a királynéé. Kérdés, hogyan visel
kednék ez az urának -  a második, szeretett urának -  a meggyilkoltatása után? 
Meg aztán nagy kérdés: hinnének-e a dánok Hamletnek, s elfogadnák-e véres 
cselekedetének jogos indító okául az ő bánatos fiúi szeretetét? Hátha azt mon
danák: Hamlet csak kigondolta a történetet apjának meggyilkoltatásáról, az 
egész dolog a Szellem-mel nem egyéb érdekes de valószínűtlen mesénél, melyet 
egy trónstréber eszelt ki, aki nem tudja kivárni míg a sor esetleg reá kerül hanem 
mentül előbb akar uralkodni. Ez az a quid tunc, amire Hamlet gondol. S ezért 
Hamlet nem járhat el oly hebehurgyán, mint a hogy sokan elvárnák tőle.

Az igaz, hogy a nép kedveli Hamletet, ezt maga a király is konstatálja egy 
helyen, de kérdés, oly módon-e, hogy uralkodójának kívánná. (Az egész darab
ban se történik erre allúzió.) Kedveli a nép, mert Hamlet nem játsza a félistent, 
iskolába járt mint más közönséges emberfia, embernek mutatkozik az emberek

815



közt, annak egyes népszerűsítő tulajdonságai: szereti a könyveket, a színészeket, 
stb. Ám ez nem elég, hogy erre a kedvelésre építve forradalmat kezdjen. Csak 
Hamlet morálja és a mi modern erkölcsünk szerint oly csúf dolog az a mi történt, 
a mi tudniillik hivatalosan történt -  a gyilkosság egyelőre még Hamlet és a Szel
lem titka -, a dánok nem találtak benne semmi megbotránkoztatót s a formája 
mindennek törvényes. Claudius nemcsak elismert király, de jogszerű király is. A 
rendek és a hadsereg egyaránt elismerik uralkodójuknak, és sehol az egész tra
gédiában nincs egy célzás vagy vonatkozás, mely arra engedne következtetni, 
hogy a nemzet bármely rétege elégedetlen volna Claudius trónfoglalásával. Mi
velhogy a királyné a trónnak tulajdonképpeni örököse („e harcos állam trónja 
özvegye”, a hogy Sh. igen találóan kifejezi és Arany János nagyon jellemzetesen 
fordítja), az alattvalók egészen természetesnek találják, hogy férjhezmenvén 
Claudiushoz, a rendek beleegyezésével és tanácsa értelmében, az utóbbit teszi 
meg királlyá. Az, hogy a házasság és nyomában a trónfoglalás oly gyorsan, alig 
két hónappal az előd halála után történik, az csak a mi erkölcsi érzésünket bánt
ja és persze még jobban a személyileg is érdekelt Hamletét, az akkori dánokat 
ez a „gonosz hamarság” teljesen hidegen hagyta. Ama korai században s ama 
brutális emberek között más fogalmak uralkodtak mint a német egyetemeken 
járt érzékeny lelkű Hamlet gondolatkörében s érzelemvilágában, vagy a miénk
ben akik fájó részvéttel szemléljük a dán királyfi gyötrelmeit. Ott a gyászesz
tendő talán csak két hónapig tartott, s az udvar és a polgárság valószínűleg cso
dálták és helytelenítették, hogy Hamlet még mindig „gyászol”, s természetesebb
nek találták a királyné gyors vigasztalódását mint fiának sötét bánkódását. Ha 
nem ilyen volna ott a közvélemény, akkor nem merné Claudius a Hamlet búbá
natát oly módon aposztrofálni, amint ezt a már említett jelenetben teszi:

így megátalkodni a 
Bánatban: ez vétkes nyakaskodás,
Nem férfias bú; Isten elleni 
Rugódozás, mely gyarló szívet és 
Nem béketűrő elmét árul el,
És bárdolatlan, együgyű eszet.

Nekünk ezt olvasni vagy hallani borzasztó, Hamletnek még borzasztóbb, de 
a drámakorabeli dánoknak ilyen volt a moráljuk. Semmiből sem tűnik ki -  Sh. 
seholse sejteti -, hogy ott bárki is megbotránkozott volna a nekünk oly kegyet
len és kegyeletien beszéden.

Nos, és a dolgok ily állása mellett kívánják a radikális kritikusok, hogy 
Hamlet üsse le a királyt, és aztán -  miután bírája és hóhéra volt a saját ügyének -  
okolja meg a királygyilkosságot a rendek, a királyné és a nép előtt! Jól jegyezzük 
meg: a kirátygyilkosságoü Mert a be nem avatottak -  tehát Horátiót és a Szelle
met kivéve az összes dánok -  szemében Hamlet gyilkos lesz. Hiszen csak a Szel
lem tudja, hogy Claudius egy kegyetlen gyilkosság árán jutott trónra, s hogy 
Hamlet cselekedete -  ha megtenné -  nem gyilkolás, hanem jogos boszúállás és 
büntetés, tehát: igazságszolgáltatás. Mindenkki más -  még a királyné is -  orgyil
kosnak fogja tartani Hamletet és erőszakos szemérmetlen trónstrébernek, az 
általa elmondandó történetet pedig az atyja erőszakos haláláról koholmánynak,
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mesének, a nép félrevezetésére kieszelt furfangnak fogják gondolni mindezek. 
Az eredmény valószínűleg nem az lenne, hogy Hamletet királynak kiáltják ki a 
dánok, de az, hogy veszedelmes őrültnek deklarálják, akit mentül előbb -  peri- 
culum in mora! -  ártalmatlanná kell tenni.

És Hamlet, aki ezt előrelátja: jó próféta. Mikor a harmadik felvonás sláge
re: a színjáték s a királynéval való nagy jelenet után a kárpiton keresztül megöli 
Poloniust s a király ezt megtudja, így intézkedik:

Mihelyt az ormon tetszik egy sugár,
Hajóra küldjük. E szilaj merényi,
Fönség, ügyesség által, már nekünk kell 
Palástolgatni és kimenteni.

S a királyfihoz így szól:
Hamlet, túladjon biztosságodért

....................... tetted számkiűz
Hév gyorsasággal: készülj fel tehát.
A gálya készen, a szél kedvező,
Kiséreted vár, s minden készülőt 
Ver Angliába.

Ilyenformány történt volna minden akkor is, ha a királyt öli meg és nem 
Poloniust. így hát nem habozás meg határozatlanság Hamlettól, hogy egyelőre 
életben hagyja az apja gyilkosát de bölcs előrelátás és finom helyzetismeret.

Menjük még egyszer vissza ahhoz a nagy jelenéshez, a melyben a Szellem 
megnyilatkozik Hamlet előtt -  a tragédia legfontosabb jelenetéhez, mert itt dől 
el Hamlet sorsa, mert itt rójják rá az ő nagy föladatát -  és képzeljük magunkat 
a szerencsétlen királyfi helyzetébe, amint éjnek évadján, elhagyott vadonban 
rémesformáju szirtek között, máskülönben is nagy izgalomban a pattanásig föl- 
ajzott idegekkel, már is mély bánattal a szívében és rossz sejtések között apjának 
harci mezbe öltözött árnyékalakjától meghallja a szörnyű híradást, s a nyugtalan 
Szellem felhívását, hogy boszulja meg atyjának halálát, -  képzeljük magunkat 
az ő elpusztított kedélyvilágába, a midőn a Szellem ezekkel a szavakkal búcsúzik 
tőle:

Isten veled, Hamlet! Eszedbe jussak.
A Hamlet boldogtalansága a Szellem közlése folytán teljes. Mily iszonyú 

dolgokat hall tőle! Kedvünk volna nekünk is felkiáltani, mint a hogy a Szellem 
háromszor felsóhajt az ő tompa, síri hangján: Irtóztató, irtóztató, irtóztató! 
Nemcsak az jut a királyfi tudomására, hogy az apját Claudius ölte meg, de az is, 
hogy a koronás gyilkos már azelőtt megnyerte volt a királyné kedvét. A legször
nyűbb világításban látja egyszerre az anyját, s akit eddig csak gyarlóságáért, 
gyors vigasztalódásáért, hirtelen férjhezmeneteléért gáncsolt, most hitvesi kö
telmeiről megfeledkezettnek, házasságtörőnek látja. Kell-e nagyobb szenvedés, 
képzelhető-e nagyobb gyötrelem egy fiúnak, és egy olyan fiúnak mint Hamlet?

Első fájdalmában nem is a Claudius bűnét vádolja, de az anyjáét, a midőn 
felkiált:
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Oh jaj, rémséges asszony!
S csak aztán, amikor az anyja vétkével szemben kitombolta magát, akkor 

tör ki dühe a király ellen:
Óh gaz -  mosolygó, átkozott gazember.

S Hamlet itt is, életének az egyik legválságosabb órájában, most, amikor az 
ő sorsa dől el és másoké, itt is bámulatosan éleslátó. Objektivitása, csodálatos 
ítélőképessége itt sem hagyta cserben. Egy pillanat alatt belátja, hogy az anyja 
vétke tette csak lehetővé az öreg király meggyilkoltatását, s hogy az ő házasság
törése nélkül Claudiusnak eszébe se juthatott volna a királygyilkosság, a 
melyből a királynéval való egyetértése nélkül mi haszna se lett volna.

Igen, a mi szegény hősünk boldogtalansága teljes. Úgy érzi mintha megsza
kadt volna a belsejében valami, mint ha búcsúznia kellene mindentől, ami eddig 
gyönyörűséget nyújtott neki, mintha el kellene válnia megszokott környeze
tétől, kedvenc foglalkozásaitól, mindentől amit eddig szeretett, mintha meg
szűnt volna fiatal lenni, mintha e rémes órában évtizedeket élt volna át. Mintha 
megtört, megöregedett volna, így kiált:

Ne váljatok tüstént vénné, inak!
De tartsatok merőn.

Ránézve mindennek, ami az életet széppé és kívánatossá teheti, vége van. 
Isten veled gondtalanság, isten veled ifjúság, isten veled, szerelem! Igen, a sze
relemtől, Oféliától is búcsút kell vennie, -  ebben a fontos, a drámának alapját 
megvető, jelenetben dől el az Ofélia szomorú sorsa is. Hamletnek többé nem 
lesz ideje szeretni, a Szellem szigorúan vett intése letarolta annak a gyönyörű
séges idyllnek az illatos virágait is, amelyet e néven ismerünk: Hamlet és Ofélia 
szerelme. Ez a szép szerelem és ez a szegény leány el van ítélve már itt, a tragédia 
elején, amikor a Szellem azt követeli Hamlettól:

Eszembe juss.
Hamlet az ő világos látásával, az ő sajátos próféta-szemével mingyárt bele

tekint a jövőbe s ott látja magát egy rossz kimenetellel fenyegető, mindvégig 
veszedelmes, ádáz küzdelemben, egy nagy háborúság viharos förgetegében, a 
mint a maga és a megsértett világrend igazáért kétségbeesve, a győzelem igen 
mély reményének, élet-halál harcot vív. Mit keresne Ofélia, ez a harmatos fehér
ség, ez a gyönge virágszál abban a kegyetlen birkózásban, amely annyi áldozatot 
fog követelni? A finomlelkü Hamlet valószínűleg már ebben a percben elhatá
rozza, hogy a saját sötét tragikumától távol tartja az ártatlan teremtést, s a vele 
való szakítás -  ezzel a dicséretes célzattal -  már itt szándékává lett a királyfinak. 
Ő már csak egy szomorú emlékezésnek s csak egy föladat teljesítésének élhet, -  
nincsen egyébre ideje, Ofélihoz pedig, akit magával sodorhatna a reája várakozó 
veszedelmekbe, nincsen is joga.

Eszembe juss?
kiáltja a Szellem után,

Igen, szegény szellem, míg e zavart
Golyóban székel az emlékezet.
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Eszembe juss?
Igen, letörlök emlékezetem 
Lapjáról minden léha jegyzetet,
Könyvek tanácsit, képet, benyomást,
Mit vizsga ifju-kor másolt reá,
És csak parancsod éljen egyedül 
Agyam könyvében, nem vegyülve más 
Alábbvalókkal: úgy van, esküszöm.

Látjuk hát hogy mit vesztett Hamlet. Apját, anyját, trónrakilátását, a 
nőkhöz való hitét, emberekhez való bizalmát, lelke nyugalmát, még szerelmét 
is, -  ezt az érzelmet, mely másokat, amikor bajban vannak, vigasztalásukra, k ö n 
nyebbségükre van. Neki, az ő nagy bajában, ez is csak teher volna, azért azt is 
föláldozza, s emlékezete lapjáról letörli azt a bájos képet is, a melynek neve: 
Ofélia, s azt a benyomást, melyet e költői lány s a vizsga ifjúkor másolt reá. 
Agyának könyvében ezentúl csak a Szellem parancsa él egyedül, nem vegyülve 
más alábbvalókkal. S e parancsnál minden alábbvaló, még az Ofélia iránti sze
relem is kitépi azt a szívéből, hogy háborítatlanul és egyesegyedül nagy felada
tának éljen.

A Hamlet izgalma itt tetőponton van, -  mikor Horatio és Marcellus a Szel
lem eltűnése után, őt keresve, a színre jönnek, alig tud összefüggőn beszélni. De 
a ki szeretettel merül el a Hamlet-jellem és a Hamlet probléma vizsgálatába, itt 
is megtalálhatja a bizonyítékokat, hogy hősünk világosan látja a helyzete vigasz
talanságát, s tudja, hogy feladata ezentúl mint lerázhatatlan lidércnyomás fog 
reá nehezedni.

Mi újság, jó uram?
kérdezi tőle Horatio, és ő, rövid párbeszéd után, amelyben kétszer is hoz

záfog, hogy közlékeny legyen, igy hárítja el magától az egyenes feleletet:
Minden további formaság nélkül 
Rázzunk kezet, s váljunk el, uraim.
Ti, merre dolgotok hí s kedvetek,
Mert dolga, kedve van mindenkinek,
A  milyen, olyan; én, szegény fejem,
Lássátok, én megyek könyörögni

Mire Horatio kissé csalódottan mondja:
Ez csak hiú, zavart beszéd, uram.

Pedig ez egészen világos beszéd. Mint a hogy tulajdonképpen minden vilá
gos, amit Hamlet mond, -  csak némely Hamlet-magyarázó találja homályosnak 
a H. mindenkor érthető beszédét. Nincs H.-nek egyetlen alakja se, aki világosab
ban beszélne mint Hamlet, csakhogy nála minden mondatnak, sőt minden szónak 
bizonyos különös súlya, mélyebb értelme van, de ez a mélyebb értelem semmi
képpen se párosul nála homályossággal. Hogy Horatio előtt zavartnak tűnik fel 
a beszéd, az könnyen érthető. Horatio nem tudja, hogy a Szellem mit közölt 
Hamlettel, és sejtelme sincs arról, hogy a királyfinak amúgy is bús lelke mily 
rázkódtatáson, mily kínos válságon ment keresztül az imént. Mi a nézőtéren
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mindig többet tudunk mint azok, akik a színpadon mozognak, -  nekünk ez a 
beszéd -  mert ismerjük az előzményeket -  egészen világos.

Minden további formaság nélkül 
Rázzunk kezet, s váljunk el, uraim.

Ez azt jelenti, hogy Hamlet nem közölheti azt, amit a Szellemtől hallott, így 
hát ne is kérdezgessenek sokat az urak, s hagyját őt magára. Hamlet később 
teljes bizalmába fogja fogadni Horatiót, s elmond néki mindent, amit a Szel
lemtől megtudott, de Marcellust nem vonja be a titokba. Oly objektív itt is, hogy 
átlátja, miképp az ily fontos titkot egynél több emberrel megosztani: veszedel
mes volna.

Ti, merre dolgotok hí s kedvetek,
Mert dolga, kedve van mindenkinek,
A milyen, olyan;

Igen, dolga és kedve van mindenkinek, s az ő dolga s az ő kedve a leg
rosszabb. Egy csak világos, valamint az a felsóhajtása is:

én, szegény fejem,
Lássátok, én megyek könyörgeni.

A Hamlet helyzete oly kétségbeejtő lett, a rája várakozó feladat oly súlyos, 
a lelkében háborgó indulatok oly elviselhetetlenek, s maga az élet ránézve oly 
szomorú, hogy az ő nagy baján már csak az imádság segít, -  ha ugyan segít. Tehát 
elmegy: könyörgeni. Könyörgeni, hogy adjon az Isten neki erőt, vagy hogy az 
ereje legyen elég.

Aztán megesketteti társait, hogy hallgatni fognak az éj eseményeiről. S 
midőn a Szellem a föld alól többször s különböző helyekről bíztatja őket: „Es
küdjetek!”, Hamlet így szól: Hic et ubique? Itt és mindenütt! Mintha mondaná: 
én már örökké a Szellem rabja leszek, mellettem lesz az mindig, hogy nappal ne 
engedjen pihenni, éjjel ne hagyjon aludni, hogy folyton izgasson, hogy szüntelen 
emlékeztessen. Mintha mondaná: e Szellemtől többé nem szabadulhatok, nem 
tehetek nélküle egy lépést sem, mindig a sarkamban lesz, s nem lehet soha ezen
túl más gondolatom mint Ő, és amit ő követel tőlem: a boszú.

És -  egy újabb adalék az ő nagy boldogtalanságához -  érzi, hogy a boszúnak 
a végrehajtásához nem elég erős. Egyenesen gyenge hozzá. A kritikusok igen sok 
szemrehányást tettek neki -  és illetve az alkotójának: Sh.-nek -, azért hogy a 
föladatához képest nincs elég ereje, de nem méltányolták semmiképpen azt a 
körülményt -  a mi pedig Hamlet tragikumának a javára írandó -, hogy tudatá
ban van a gyengeségével. Ez teszi az ő küzdelmét oly rokonszenvessé, s ezért 
kisérjük azt oly szeretetteljes érdeklődéssel. A Hamlet tragikuma tisztán hely
zettragikum. Ő is látja, mi is látjuk -  s innen a nagy szimpátia iránta -, hogy 
zsákutcába jutott, nem segíthet magán. A föladatot el nem háríthatja magától, 
ha pedig hozzáfog a teljesítéséhez, biztos, hogy rajtaveszt s belebukik. Ezért 
sóhajt föl az első felvonás végén:

Kizökkent az idő; -  óh, kárhozat!
Hogy én születtem helyre tolni azt.
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Ez a mondás nem vonatkozik az egész világ sorára, amint azt némelyek 
gondolják, s a kik a Hamlet világfájdalmát és keserűségét részben onnan óhajt
ják kimagyarázni, hogy Hamlet világ- és erkölcsjavító szerepben tetszeleg ma
gának. Szó sincs róla, -  Hamlet nem ily szerénytelen. Ő csak Dániára gondol, s 
az ott megbomlott rendre. „Kizökkent az idő” tulajdonképpen azt jelenti, hogy: 
megbomlott a rend az ő hazájában. A hol oly dolgok történnek, a miket a Szel
lem fedezett föl, a hol a meggyilkolt derék király után Claudius uralkodik, s a 
hol a nép - nem látva a kettő közti különbséget, amit Hamlet oly sokszor han
goztat -  ezt helyesnek és természetesnek találja, -  ott igazán megbomlott a rend, 
ott valóban kizökkent az idő. A Hamlet szerencsétlensége, hogy neki kell e 
rendet helyreállítani. Bizony, jobb lett volna nem születnie, mint ez irtózatos és 
lehetetlen feladat elé állíttatnia. Ezt akarja kifejezni a leikéből fakadt kétsége- 
esett sóhajjal:

oh, kárhozat!
Hogy én születtem helyre tolni azt.

Még egyszer meg kell említenem, hogy a Wittenbergből hazakerült Hamlet
-  a ki különben is idegennek érzi magát Dániában, a hol nem tetszenek neki az 
uralkodó erkölcsök és szokások -  nem számíthat arra, hogy ott pártot üthet. 
Emlékezzünk csak, hogyan marasztalja őt Claudius király.

Mi célod illeti,
Hogy Wittenbergbe visszamenj tanulni,
Ez óhajtásunk ellen van nagyon:
Tégy is le, kérlek, erről, és maradj 
Nyájas szemünk előtt, szives körünkben,
Mint első udvaronc, öcsénk s fiunk

Ha Claudius nem érezné magát teljesen biztosan a trónon és a nép kegyé
ben, ha azt hinné, hogy ő népszerűtlen vagy hogy Hamlet valami nagyon népsze
rű, bizonyára nem tartóztatná ennyi szívességgel az unokaöccsét, sőt örülne, ha 
ez mentül előbb sietne vissza Németországba. S a mit Claudius tud, azt Hamlet 
is tudja. A trón szilárd, Claudius jogát nem vonja kétségbe senki, sem a királyné, 
sem az államtanács, sem a nép. Mellette áll egész Dánia. Ő pedig -  Hamlet -  
egyedül áll az ő fényes elszigeteltségében, splendid isolation-jában. Mi legalább 
nem látunk mellette mást, csak Horatiót, -  a ki még a darabban jelentősebb 
szerepet játszik, az mind szemben áll vele, amivel azt akarja szimbolizálni Sh., 
hogy ha akcióba lépne Hamlet, szemben találná magát az egész nemzettel. És 
ily kedvezőtlen viszonyok között rótta rá a Szellem azt a lehetetlen föladatot, 
hogy boszulja meg atyjának halálát, -  ily súlyos körülmények között kell vívódni 
Hamletnek azzal a kétségbeejtő tudattal, hogy az eléje tornyosuló akadályok 
szinte legyőzhetetlenek. Azonnal belátja, hogy a bosszú e művére -  rebus sic 
stantibus -  képtelen. Más is az volna -  mert a lehetetlenség itt nem az egyénben, 
hanem a viszonyokban van -, csak nem látná be mindenki, de ő, az objektív 
itéletű, a mélyen és világosan gondolkodó, a geniális ember, rögtön belátja a 
gyengeségét. Persze ez a belátás -  ami nagy erőre mutatl -, ez a belátás csak 
Hamlet mostani helyzetére és a jelen viszonyokra értendő. A kritikusok tétele
-  Goetheé is -, mely szerint Hamlet lehetetlen feladat előtt áll, oly föladat előtt, 
amely nem abszolút lehetetlen, de ránézve lehetetlen, akképpen módosítandó 
tehát: Hamletet a Szellem lehetetlen föladat elé állította, oly föladat elé, mely
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rá nézve nem abszolút lehetetlen, de mostani helyzetében véghezvihetetlen. Ha 
e helyzetben változás állana be, ha e viszonyok módosulnának, akkor a feladat 
megoldható lenne.

És itt látszik legjobban, mily nagy értelmi genie Hamlet, hogy abban a nagy 
izgalomban is, amelyet a Szellem ünnepies megjelenése és rémes közlése nála 
fölidéz, s a mely háborgó indulataiból, valóságos idegrohamot vált ki s az érzé
keny lelkű királyfit formális paroxizmusba ejti, ebben a szertelen momentum
ban is tisztán, világosan lát, a jövőbe tud tekinteni, mérlegeli az erőviszonyokat, 
s egy későbbi tervnek legalább a fundamentumát iparkodik megalapozni. Gyor
san működő elméjén mint villám cikázik át a gondolat, hogy prekárius helyze
tében s a királyhoz való viszonyában változásnak kell beállnia, meg kell változ
niuk az erőviszonyoknak, -  az ő pozíciójának meg kell erősödni s a királyénak 
meg kell gyöngülni, s akkor... akkor a nagy feladat már nem lesz lehetetlen. Rést 
kell ütni a király biztonságán és megközelíthetetlenségén, s oly műveleteket kell 
végezni, hogy ő maga -  Hamlet -  ne maradjon meg az elszigeteltségében, az 
cgyedülvalóságában. Hogy miként? -  azt még nem tudja, amikor Horationak és 
Marcellus-nak az esküjét veszi, -  csak érzi, hogy jó lesz furcsa álcát ölteni.

Hamletnak az lesz a terve, hogy vallomásra bírja a királyt. (A mit meg is fog 
kísérelni később a drámába szőtt színdarab eljátszatásával.) Ha ez sikerülne 
neki, akkor egy percig sem habozna, akkor megforgatná vitézi kardját a „mo
solygó gazemberében, kivégezné azt minden gondolkodás és lelkifurdalás nél
kül, helyreállítaná a megzavart erkölcsi és társadalmi rendet, visszaadná a nyu
galmat atyja vándorló Szellemének, s megoldaná véglegesen a feladatát, e leg
nehezebbet mindazok között, amelyek valaha drámai hősnek vagy bármely más 
embernek a vállaira nehezedtek. Hamlet a legvilágosabban látó elmék egyike. 
Ismeri a dán népet, s tudja, hogy annak kézzelfogható bizonyítékok kellenek; 
ismeri az anyját, és tudja, hogy rája nem támaszkodhatik; ismeri az udvart, és 
tudja, hogy ott álkodásra, szinészkedésre, szerepjátszásra, alakcserélésre lesz 
utalva. Szóval: ismeri a helyzetét. Még nincs -  és nem is lehet -  pozitív terve, 
amikor a Szellemmel való, a drámairodalomban egyetlenül álló rémesen fensé
ges jelenetben értesül a szörnyű gyilkosságról, -  de sejti, érzi, tudja, hogy tervre
-  komplikált, mesterséges, szövevényes tervre -  van szüksége, mert ismeri nagy, 
erős és félelmetes ellenfelét: a királyt is, a kit rendes úton, a szokásos eszközök
kel nem lesz képes leálcázni. Csak úgy, ha a Szellemét álruhába öltözteti, csak 
úgy férhet hozzá. Ezért határozza el magát rögtön a színjátszásra, -  arra, hogy 
zavartelméjűnek tetteti magát. E motívumok a Hamlet-tragédia meséjét tartal
mazó ősmondából: Saxo Grammaticus „História Danica”-jából vagy Bellefo- 
rest-nak francia fordításából vette át Sh., de mit csinált ebből a nyers és művé
szieden anyagból az ő artisztikus tolla és az ő mélységes lélekrajzoló képessége? 
Az ő -  s illetve a Hamlet -  világosan látó lelkiszeme, az ő ezerszemű intuíciója 
hamar (alig tűnt el a Szellem), rögtön kitalálta, hogy ebben a maszkban, a hó
bortoséban, szabadabban járhat-kelhet, bátrabban szőheti terveit és több remé
nyével a győzelemnek lesheti a kedvező alkalmat, amikor tőrbe csalhatja, meg
foghatja a királyt.

Hamlet, a mint tudjuk, a király s a királyné kérésére Helsingőrben, s igy az 
udvarnál marad. Mikor e kívánságukat teljesíteni hajlandónak mutatkozott, 
még nem beszélt róla atyjának Szellemével, még nem tudta, mit követtek el 
ellene a király s a királyné. Hogy találkozzon most velük, élete megrontóival, 
most, amikor már ismeri rettentő bűnüket.
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A léha királynéval, aki két hónappal az ura elvesztése után szemrehányást 
tesz a fiának, hogy az miért gyászol?

Jó Hamlet, .7 az éjszint dobd le már;
S a dán királyra vess nyájasb szemet.

És a gyilkos királylyal? Ki az ő mélységes bánatára azt mondja:
mért izgága daccal

Szívünkre venni? Fúj! Ez bűn az Ég;
Bűn a halott; ű természet ellen...

s a ki azt követeli tőle, hogy
Vágd földhöz tehát,

Kérünk, e gyáva bút...
S ő azóta megtudta bűnüket. Hogyan kerüljön most a szemük elé? Hogyan 

őrizze meg az elfogulatlanságát velük szemben? Hogyan vessen a dán királyra 
nyájas szemet most, a Szellem közlése után, mikor, amúgy se tudott jó képpel 
nézni feléje! Vájjon képes lesz-e szeretettel beszélni az anyjával, a kit nőiessé
géből kivetkőztetetten lát maga előtt? Lesz-e ereje tiszteletet mutatni azon em
berrel szemben, aki meggyilkolta az atyját, s aki neki végre is nagybátyja és ko
ronás királya? Hamlet érzi, hogy erre képtelen s érzi azt is, hogy rendes módon 
még a közönséges érintkezés is lehetetlen lesz közte és a királyi pár közt, s hogy 
szörnyű titkának tudatában nem léphet még az udvar, még Ofélia elé se. A kirá
lyi pár s az udvar elé nem, mert azáltal, hogy még szomorúbbá vált, egyrészt 
kínos és kellemetlen fölhívást sőt megbotránkoztatást kellene abban a romlott 
és léha társaságban, amelynek együttes neve: Claudius király udvara, másrészt 
valahogy elámulhatná magát, s a nála különben is sokkal erősebb királyt akarat
lanul is figyelmeztethetné, úgy az védekezzen, amiáltal elveszthetné a család, 
mielőtt azt megkezdette. Ofélia elé se léphet mint a régi Hamlet, mert hiszen 
szereti a lányt, a szerelem pedig bizalomra és közlékenységre csábít, s neki nem 
szabad közlékenynek lenni. Szóval: Hamlet fél, hogy elárulhatja magát s hogy 
idő előtt közlékenynyé válik, s fél egyáltalában ily kedélyállapotban, a Szellem 
rémsége titkának a birtokában az emberekkel s különösen a dán király udvará
val érintkezni. Ismerjük az idegeneknek -  a neuraszthéniásoknak -  azt az ide
genkedését, amelylyel bizonyos emberek vagy az embereknek bizonyos csoport
ja iránt visel tetet. Oly idegenedés ez, a mely néha a legnagyobb fokú kétségbe
esésre ragadja őket, amikor kijelentik -  idegrohamok, valósággal hisztériás gör
csök között -, hogy nem képesek valakit vagy bizonyos embereket látni, s ami
kor úgy érzik, hogy inkább meghalnak, semmint valahová vagy valakihez elmen
jenek. Azt hiszem, nem nagyon tévedek, ha Hamlet mostani kedélyállapotát 
ilyenfélének gondolom. Már az első jelenetben is kelletlenül vegyül az udvar 
népe közé, már ott is szenved, mérhetetlenül gyötrődik, hogy látnia kell a királyt 
és a királynét, -  főleg, hogy látnia kell őket együtt. A Szellem közlése után ez a 
kedélyállapot még rosszabbá válik. Hamlet érzi, hogy ezeket az embereket nem 
tudná ezentúl még látni se. A kik kellemetlenek voltak neki azelőtt, most gyű
löletesek előtte. Pedig muszáj együtt lennie velük, együtt kell élnie a királylyal,
-  addig tudniillik, amíg az utóbbi él. Ez csak úgy lehet, ha Hamlet ezentúl foná
kul viseli magát, az őrültet játsza, s igy bizonyos szabadságot biztosít magának.
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Az őrültnek mezében kedvére kitombolhatja magát Elméssége elég lévén hoz
zá -  hiszen Sh. ráparancsolt mind, a mi volt ő benne volt -, ily módon, az őrültség 
álarca alatt megszabadulhat kínzó gondolataitól. A szabadság, amit így nyer -  
mert hiszen a bolondnak sok szabad! -  neki villámhárítóul szolgál és levezető 
csatornául. Érzi, hogy meg kell őrülnie, ha ily módon nem könnyít magán, -  a 
bánat a saját boldogtalanságán és hazája sorsán s az undor és gyűlölet, melyet 
Claudius király és annak udvara iránt érez, megbontanák lelki egyensúlyát, ha 
nem biztosítana megának a hóbortnak maszkjában több szokás- és cselek
vésszabadságot. Hamlet kénytelen magát őrültnek tettetni, nehogy megőrüljön. 
Ezzel az elhatározásával végződik a dráma expozíciója.

Hogy miképpen oldja meg aztán a föladatát a tragédia további folyamatá
ban, arról -  ha lesz alkalmam -  máskor fogok szólani.

Közzéteszi: DÉR Zoltán

A fenti tanulmányt 1988 nyarán kaptam Milkó Kórától, a szabadkai zeneiskola nyu
galmazott igazgatónőjétől, a kiváló zongoraművésztől, mielőtt Hollandiába költözött a lá
nyaihoz, hogy körükben élje le életének hátralevő éveit. A csomagolással járó izgalmak közt 
került a kezébe apósának, Milkó Izidornak (1855-1932) az írása, amely szerinte nem jelent 
meg nyomtatásban. Miután tudta, hogy szenvedélyes gyűjtő vagyok, s már évekkel előbb 
kifejeztem óhajomat férjének, dr. Milkó Aurél orvosnak (1900-1985): szeretném, ha édes
apjától egy közületien kéziratom is lenne, lehetővé tette számomra az 55 kis formátumú 
lapból álló értekezés fénymásolását. Hogy megjelent-e vagy sem, máig sem sikerült meg
bízhatóan megállapítanom, mert ahhoz -  bibliográfiák hiányában -  nem csak a szabadkai 
lapokat kellene átnézni, hanem a budapestieket is, csupán sejtem, hogy ismeretlen dolgo
zatról van szó. Nem valószínű ugyanis, hogy a helyi újságok ilyen terjedelmes munkát több 
héten át folytatásban közöltek volna, már csak azért sem, mert a Szabad Lyceum Shakes- 
peare-ciklusa keretében még kilenc beszámoló hangzott el, s minden bizonnyal ezeket is 
érdemes lett volna publikálni. Még akkor is, ha a Bácskai Hírlap 1907. évi 238. számának 
vezércikkírója szerint az egyesületnek az angol szerző műveinek bemutatása helyett idősze
rű kérdésekkel kellene foglalkoznia, s ha nem is taglalhatta az előadók mindegyike olyan 
behatóan az egyes alkotásokat, mint Milkó és feltételezhetően a nála csaknem negyedszá
zaddal fiatalabb írótársa, Kanizsai Ferenc, vagy a két tudós tanár, Toncs Gusztáv és Loósz 
István, hiszen közöttük volt például Lukácsy István, Szabadka első esztéta-filozófusa és 
művészettörténésze is. A ciklus 1907. november 8-án Lánczy Félix előadásával kezdődött, 
aki Shakespeare életéről és koráról tartott beszámolót. Egy héttel később Lukácsy a János 
királyt, a II. és III. Richárdot elemezte, majd 22-én Milkó Izidor fölolvasása következett. 
December 6-án Lánczy Félix újabb királydrámákat méltatott, 20-én pedig dr. Vinkler Ele
mér a szerelmi tragédiákról (a Rómeóról és az Othellóról) beszélt. Kanizsai Ferenc a víg
játékokat, dr. Békeffy Gyula pedig a regés színműveket mutatta be. 1908. január 24-én 
Toncs Gusztáv Shakespeare drámai művészetének jellemző vonásaira mutatott rá, majd 
február 14-én -  miután Loósz István egy héttel előbb a római tárgyú tragédiákkal ismertette 
meg a hallgatóságot -  a ciklus záróelőadásaként minden bizonnyal ugyanezt a dolgozatát 
olvasta föl. Jó lenne, ha további kutatással fény derülne arra, vajon a fenti munka csakugyan 
most jelenik meg első ízben, s teljesebbé teszi Milkó Izidor életművét.

A kéziratot betűhíven közöljük.

D.Z.
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KÉPEKKÉ VÁLT ÉLET 
PETRIK PÁL (1916-1996)

Utólag talán majd beismerjük: nem figyeltünk rá eléggé. Ezzel azonban csak az 
utókor ismeri be mulasztását. S odaföntről a festő szégyenlős kis félmosollyal 
azt motyogja maga elé: de hisz én akartam így. Petrik a vajdasági festészetben 
maga volt a szerénység. Míg kortársait, Ácsot, Nikolajeviéet, Konjoviéot és a 
többieket felkapta és több-kevesebb lendülettel rüpítette is az akkori hivatalos 
művelődéspolitika szele, addig őt mindig elkerülték ezek a széljárások. Ponto
sabban: mindig ő vonult szélvédett helyre. Ebből adódóan fél évszázados pálya
futása után is az volt az érzésünk: a háttérben maradt. S ebből következik immár 
a vajdasági művészettörténet-írás (egyik) bűntudata is: a jóvátehetetlen mulasz
tás érzése amiatt, hogy a Sebők Zoltán által évekkel ezelőtt megkezdett, a Fó
rum Képzőművészeti kismonográfiák című sorozatába tervezett Petrik-kötet a 
mai napig sem készült el.

A harmincas évek elején címfestést tanult, a háborúig plakátokat festett, a 
háború után Hangya András ösztönzésére beiratkozott a belgrádi Művészeti 
Akadémiára, 1951-ben diplomázott, 1951-től 1980-ig a szabadkai Népszínház 
díszlettervezője s a művésztelepi mozgalom egyik lelkes elindítója volt. Közben 
pedig festett, festett... Ennyi az életrajz. Ennyi? A puszta adatok azonban ezúttal 
sem árulnak el sokat az emberről, aki, bármi volt is a feladata, mindet szívből és 
szívesen végezte, azzal a csöndes békével, szelíd belső derűvel, ami stílusát is oly 
jellegzetessé tette. A szakma iránti alázat szőtte át egész életművét, hisz számá
ra a művészet is mesterség volt a szó régi értelmében, amennyiben a becsületes 
magatartást jelentette, azt, hogy az ember a képességei szerinti legjobbat adja ki 
a kezéből. Petrik az a festő volt, akiben az élet becsülete képekké vált, aki rácso
dálkozott az életre, s festett, festett, mert festőnek született. Elegendő, sőt min
dennél fontosabb volt számára az alkotás öröme. „Eladni” már nem tudta ma
gát. Nyilván nem is akarta.

Nem szerette kitalálni a dolgokat, képeit, bármilyen elvontak voltak is, 
mindig valódi, megélt élmény hívta életre. Elvontságuk elsősorban a festő tar
tózkodásából, mondhatnánk: önkontrolljából adódott. Mindig óvakodott 
ugyanis attól, hogy a színpadtervek dekorativitása képeibe is beépüljön. Kísér
letező művész volt, befelé forduló, önmagában folyamatosan kételkedő, de soha 
nem feledkezett meg rólunk, emberekről sem. Figyelt ránk, s a maga csendes, 
személődő módján ítéletet is mondott rólunk. Kísérletezett a papírral, a grafit
tal, szerinte ezekkel a munkáival tudta leginkább megragadni a világot, a titok
zatos homokképekkel viszont az itteni embert. És kísérletezett az üveggel is, ez 
a Széttört illúziók című megrázó sorozat, amelyben a művész, az ember a saját 
hitvesztését fogalmazta meg.

Művészetének helye a XX. század vajdasági festészetének élvonalában van. 
Az utókor kötelessége művészetét a világ elé tárni, hogy ezt a helyet valóban 
meg is kapja.

NÁRAYÉVA
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ÉGTÁJ

A HONFOGLALÁS 1100. ÉVFORDULÓJA

BLAZOVICH LÁSZLÓ (Szeged)

DÉLI SZLÁVOK MAGYARORSZÁGON ÉS A 
KÖRÖS-TISZA-MAROS KÖZBEN A 15-16. SZÁZADBAN 
RÉSZLET A MIGRÁCIÓS MOZGÁSOK CÍMŰ ELŐADÁSBÓL*

Mivel a középkori Magyarország déli határainak szinte teljes hosszában szláv 
népekkel és államokkal érintkezett, mielőtt a Körös-Tisza-Maros közi déli szláv 
telepek bemutatására térünk, két kérdéskör vizsgálatát kell elvégeznünk a cím 
által jelzett témában. Mindenekelőtt azt, hogy a tárgyalt időszakban hol húzó
dott a déli szláv népek és a magyar nép között a nyelvhatár, azaz hogyan válto
zott az a vonal, amelynek elhagyása után elsősorban magyarul vagy szlávul be
szélnek (nem tekintve a szórványokat). A nyelvhatár kijelölése annál is fonto
sabb, mivel az nemcsak korszakunkban, hanem egészen az első világháború vé
géig a magyar államhatáron belül volt, utána következett be az ismert változás, 
amely nyomán a nyelvhatár egy része azóta is szláv államok területén húzódik.

A másik kérdéskör a déli szlávok nyelvhatárokat is elmozdító bevándorlá
sa, amely néhány egyedi forrásokkal alig adatolható korábbi esettől eltekintve 
éppen korszakunktól tart kisebb nagyobb megszakításokkal a mai napig, és ré
sze a Balkánon élő népeknek a középkor óta tartó lassú és szívós, hol lelassuló, 
hol felgyorsuló észak-nyugati irányú vándorlásának. E népvándorlás következ
ményeként már a 15. és 16. században, korszakunkban is mind északabbra toló
dott a nyelvhatár, azon túl pedig a déli szlávok szigeteket vagy tömböket hoztak 
létre a magyar népesség között.

Témánk vizsgálatakor egyéb források és feldolgozások mellett felhasznál
tuk Ludovicus Tubero raguzai születésű visnjicai bencés apát művét is, aki jól 
értékesíthető adatokat jegyzett le számunkra művében, amelyek nagyobb részét 
eddig a kutatók nem használtak fel.1

A raguzati Tuberot nemcsak a történelem, hanem a hazája körül élő népek 
lakóhelye, beszéde és karaktere is érdekelte. Kortársi leírásából megtudhatjuk, 
hogy a mai szlovének elődjeit nevezték a magyarok tótoknak, továbbá felsorolta 
a másik két szláv nép, a horvátok és a szerbek nevét is, amely utóbbiakat rác 
névvel illettek. A gót, tót szavak körül folytatott, humanistákra oly jellemző 
okfejtésétől el kell tekintenünk. A mai románok elődjeit moroulachusoknak

* Elhangzott Szabadkán 1996. március 23-án a Vajadasági Pax Romana nemzetközi 
tudományos értekezletén.
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nevezi. A névalakban az oláh népnév rejtőzik, és talán ő az első, aki nyelvüket 
római eredetűnek tartja.2

Kis kitérőnk után nyugatról kelet felé haladva nézzük meg a nyelvhatár 
alakulását. Tényként vehetjük, hogy a 15. század közepére a Dráva és a Száva 
közötti terület mellett, a Duna-Száva közén is déli szláv túlsúly alakult ki, amint 
ezt a pozsegai ispán okleveléből megállapíthatjuk.3 E területet ekkor már más 
déli szláv népek mellett szerbek lakták többségében. Itt is meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy nem lehetett elhanyagolható számú a magyar, illetve a több 
évszázados magyarországi tartózkodás után magyarrá lett nyugat-európai tele
pes lakosság, amely a középkorban nagy hírű szerémségi szőlőskerteket művelte.

A nyelvhatár kérdésében tehát ezen a területen könnyebb helyzetben van 
a kutatás. A Dráva ugyanis az országhatártól a Dunába ömléséig terjedő szaka
szán egyúttal nyelvhatárt is képezett már a 15-16. században a Duna-Száva kö
zén, és onnan pedig a Duna töltötte be ezt a szerepet. A helyzetet két kortárs 
pontosan leírja. Petrus Ransanus^4 magyarok történetének rövid foglalata című, 
1488-ban írt munkájának az ország földrajzi leírását magában foglaló részében 
megemlíti, hogy a „...Dráva és a Száva közötti területet lakóiról Sclavóniának 
nevezik”. Ludovicus Tubero Kortörténeti feljegyzések című művében pedig így ír: 
„A magyarok fennhatósága alatt lakó területeket tehát sok nép lakja, amelyek 
nyelvükben különböznek egymástól, tudniillik más nyelvet beszélnek a szlávok, 
akiket a magyarok gótoknak hívnak, bár ennek a szónak az első betűjét t-nek 
mondják. Ezek ugyanis az illírekkel közös nyelven beszélnek, más nyelvet hasz
nálnak a geták, akiket maguk a magyarok moroulachusoknak hívnak, tudniillik 
ezeknek a nyelve, bár nem romlatlan formában, római eredetű. A dalmát parttól, 
amelyet az Adriai-tenger mos, a Dráva folyóig az illír népek laknak, akiket a 
magyarok részint horvátoknak, részint pedig szlavónoknak és rácoknak monda
nak. A Drávától kezdődik a magyar beszéd, amelyet valamennyi erdélyi is hasz
nál, kivéve a gótokat, akiket a csehek szlavónoknak neveznek. És ezért feltéte
lezem, hogy a szlavénok és a gótok ugyanaz a nép”.4 Tubero információja tehát 
összecseng a 35 évvel korábban alkotó Ransanuséval. A Dráva mint nyelvhatár 
tény volt már a 15. század második felében, az is maradt a mai napig. Mindez 
természetesen nem zárja ki a magyar szigetek jelenlétét a Dráva és a Száva 
folyók között.

Hosszú idő telt azonban el addig, míg innen e terület keleti, Duna-Száva 
közötti részéről, a Szerémségből a nyelvhatár tovább mozdult észak felé. Olyan 
nagy és végzetes események nyomán következett csak be, mint Nándorfehérvár 
eleste 1521-ben és a mohácsi csatavesztés. Addig Bács, Bodrog és Csongrád 
megyék lakossága magyar volt, amit mi sem bizonyít jobban, mint azon 1525- 
ben keletkezett oklevél, amelyben Lekcsei Sulyok István és Balázs, valamint 
Kiskeszi Ferenc és Ladnicai Czirko György panaszára a II. Lajos király a bosz
niai káptalannak megparancsolja, hogy idézze meg Enyingi Török Miklóst, Bá
lintot és társaikat azon hatalmaskodás miatt, amelyet a felperesek Szabadka 
nevű kastélya ellen tettek.5

Török Bálinték ugyanis 1417 (!), az oklevélben névvel felsorolt jobbággyal 
megostromolták és elfoglalták a szabadkai kastélyt, és 1500 Ft értékű ott lelt 
ingósággal együtt hatalmukban tartották. Az említett oklevél azért érdekes szá
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munkra, mert a névsorban csupa magyar név található, elenyészően kevés a 
szlávos hangzású, jóllehet Bács megye déli részéből, többek között Futakról és 
Temerinből is toboroztak jobbágyokat a seregbe. Ugyanezt bizonyítja a bács-ka- 
locsai püspökség 1522-ben készült tizedlajstroma.

A Mohács után az országra köszöntő vészterhes időkben -  mint ismeretes -  
a magyar lakosságot vagy elhurcolták a törökök, vagy maga menekült szülőföld
jéről, aminek eredményeképpen az elhagyott helyek kényszerből érkező déli 
szlávokkal, elsősorban szerbekkel (ekkor már gondolnunk kell bunyevácokra 
is) töltődtek fel. A szegedi náhije 1570 és 1620 között keletkezett adóösszeírá
sainak adatai szerint a Martonos és Szeged között meghúzható vonalig nyomul
tak fel a déli szlávok.7 A letelepülő szerbek első nagy hulláma 1526-ban érkezett 
az egykori Bács és Bodrog megyék területére. E vándorlásnak a mozgató ereje 
a Nándorfehérvár elfoglalásával egyidejű török előrenyomulás, valamint a meg
szerzett területek feletti hatalom biztosításának az igénye volt, amely a mohácsi 
csata következményeinek egyikeként valósult meg. Az említett események ha
tására hagyták el szerémségi lakhelyüket az ott élő szerbek, és álltak be Cserni 
Jovan seregébe.8

A török 1521-es hadjáratát és Nándorfehérvár elestét megörökítő Tubero 
leírja a törökkel szembeszálló Jelena Jaksics történetét, amelyet Szakály Ferenc 
is megemlít írásában.9 Az úrnőnek és környezetének története hűen példáza 
azok sorsát, akik nem kívántak behódolni az új hatalomnak. A töröknek nyájas
sága mögött rejlő valós szándékát felismerő asszony ajándékot küldve Szulej- 
mánnak barátságot színlelt, amit a szultán komolyan is vett, és ugyancsak aján
dék küldésével fejezte ki jóindulatát. A követjárás ideje alatt Jaksicsné ingósá
gait 20 szekéren az ország belsejébe küldte, majd a hozzá érkező török szószó
lók megölése után gyermekeivel maga is előreküldött emberei után sietett.10 
Jelena Jaksics története emberközelből mutatja meg annak a sok ezer déli szláv- 
nak a sorsát, akiknek kényszerűségből kellett elhagyniuk szülőföldjüket, és be
mutatja az ellenfelek között folyt küzdelem barbár voltát is. Egyúttal előrevetíti 
a későbbi magyar sors tragédiáját.

A Duna bal partján mintegy évszázaddal korábban játszódtak le azok az 
események, amelyek a jobb parton a 16. század első harmadában következtek 
be. 1389-től, az első török betörés idejétől állandósultak a becsapások a Temes
közbe. A török itt nemcsak döngette, hanem jó korán be is törte az ország ka
puját. Galambóc elfoglalásával (1391) biztos hídfőállást szerzett magának a Te
mesközbe jutáshoz.

A 14. század utolsó évtizedétől az állandósuló török támadások, illetve a 
magyar ellencsapások nyomán a vidék magyar lakossága a déli részeken felmor
zsolódott.11 A Temesköz déli részén a megyeszervezet is elhalt. Jól mutatja 
Ransanus említett munkájában a korabeli megyék leírása. A szerző gondosan
-  nyilván az udvari emberek segítségével -  számba vette a hazai megyéket, mind
össze Zólyom, Kishont és Kraszna megyék, valamint a Kunság és Jászság mellett 
Keve és Krassó megyék nem szerepelnek a listájában. Az előzőek kifelejtésének 
magyarázatára szolgál egyrészt kis területük és jelentéktelenségük, másrészt az, 
hogy a Jászság és Kunság nem tagolódott a megyeszervezetbe, ám az egymás
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mellett lévő Keve és Krassó megyék nevének elhagyása azt mutatja, hogy e fon
tos határmegyék létezésének emléke sem élt már az udvari emberek fejében.12

Hogy a Temesközben a 15. században miként és milyen ütemben ment 
végbe a magyar elvándorlás és az elhagyott területekre a szerbek beköltözése, 
azt csak aprólékos, a részletekbe menő vizsgálattal lehet eldönteni. E munka 
elvégzése a kutatásra vár. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Temesvár mintegy 
végvárként a hozzá közeli és a tőle északra fekvő területeken biztosította a le
telepedett, földművelő magyar lakosság számára a helyben maradáshoz szüksé
ges viszonylag békés létfeltételeket. Temesvár elestével került a Tiszától Erdé
lyig tartó szakaszon a Temesvár és a Maros közötti területre a nyelvhatár, sőt a 
déli szlávok, elsősorban szerbek a Maros jobb oldalán is megszálltak számos 
elhagyott települést.

A korabeli állapotokra jellemző Belmusevics Milos története, amelyet 
ugyancsak Tubero örökített meg. Az idősebb Belmusevics a húsvétot ünnepelni 
tért haza, amit megtudtak a szendrői törökök, és elhatározták, hogy cselt vetnek 
neki. 300-an keltek át a Dunán a szendrői bég vezetésével. A bég 40 lovast 
előreküldött, hogy támadjanak kora reggel az ünnepléstől és bortól még fárad
tan pihenő Belmusevicsékra, majd pedig csapjanak menekülésbe. így is történt 
a dolog. A törököket üldöző szerbek az adott helyen szembetalálkoztak a 
rejtőzködő, náluk nagyobb török erővel. A csatában elesett az ifjabb Belmuse
vics, Milos pedig megsebesült. Hazatérve -  Tubero szerint -  fia szellemének 
áldozva, mai szemlélet szerint bosszúból kivégeztette a nála raboskodó török 
foglyokat, felépülése után pedig, amint tehette, megtorló támadásokat intézett 
a török ellen.

A raguzai szerző leírása szemléletesen ábrázolja a Temesközben a 15. szá
zad második felétől állandósuló békétlenséget, amely miatt lehetetlené vált az 
állandó munkával járó agrokultúra fenntartása. Azok a magyarok, akik nem 
estek áldozatul a harcoknak, vagy nem hurcolták őket rabságba, elmenekültek. 
Helyüket az alacsonyabb civilizációs szinten élő szerbek foglalták el, akik, bár 
meglehetősen „huzatos” helyre érkeztek, jobbára pásztorkodó életmódjukkal 
könnyebben alkalmazkodtak az állandóan háborús veszélyt magukban rejtő vi
szonyokhoz. Nyereségük annyi volt -  nem kevés -, hogy nem kellett nyakukba 
venni a török igát.

A déli szlávok Magyarországra költözésének, bevándorlásának történetét 
a szerb fejedelmi, deszpota családok tagjai és kíséretük Magyarországra érkezé
sének tárgyalásával kezdik a szerzők. Lazarevics István, a Brankovicsok, a velük 
rokonságban állt, de alacsonyabb rangú Jaksicsok, Petrovics Péter, Bakics Pál 
és mások történetét tárgyalják.14 Kevesebb szót ejtenek a horvátok és szlovének 
magyarországi életéről, egyrészt talán azért, mert őket eredeti lakóhelyükön 
érte el a magyar állam határa, és így a magyar király alattvalói lettek, másrészt, 
mivel a magyarokkal azonos vallást gyakoroltak, könnyebben ment a beillesz
kedésük. Éppen ezért nem szabad megfeledkeznünk például a Tallóciakról, 
akiknek történetét Mályusz Elemér dolgozta fel,15 a Frangepánokról, közülük 
is elsősorban Gergelyről, a kalocsai érsekről, aki támogatta az általunk többször 
emlegetett Ludovicus Tubero történetírói munkáját. Frangepán, aki a dunai 
Tudós Társaság budai csoportjához kötődött, reneszánsz főpapi udvart tartott
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Kalocsán, amellyel a raguzai humanista kapcsolatban állt, és innen szerezgette 
magyarországi információinak nagy részét. Frangepán érseki aulájának tagja 
volt egy ideig mint hájszentlőrinci prépost az ugyancsak horvát származású Be- 
riszló (Berislavics) Péter, a 15-16. században ismert család tagja, aki később 
veszprémi püspök lett, majd vránai perjelként fejezte be életét.

A horvátok és dalmátok közül nemcsak főrangúak játszottak szerepet a 
középkori Magyarország életében. A raguzai kereskedők is létrehozták telepe
iket az országban. Szávaszentdemeter, a későbbi Sremska Mitrovica mellett Ké
vén, Budán, Nagybányán és Sárospatakon is hoztak létre kolónikákat. Miután 
Szávaszentdemetert a törökök feldúlták, Újlakra települtek át, és nyilván hoz
zájárultak a város felvirágzásához. Amikor Nándorfehérvár 1427-ben magyar 
kézre került, Zsigmond király ösztönözte raguzai kereskedők odatelepítését a 
város gazdasági életének fellendítése érdekében.17

Szakály Ferenc idézett tanulmányában éppen Keve és Újlak példájával 
igyekszik bizonyítani azon feltételezését, hogy a Magyarországra érkező szer- 
bekben nemcsak a befogadó népességhez képest elmaradott paraszt- és, tegyük 
hozzá, pásztortömeget kell látni, hanem voltak kereskedéssel, kézművességgel 
foglalkozó csoportjaik is. Maga ugyancsak óvatosan fogalmaz e tekintetben, és 
az említett városok virágzását inkább a magyarok jelenlétéhez köti. Vélemé
nyünk szerint Keve és Újlak virágzásában a magyarok mellett a dalmaták ját
szották a döntő szerepet. Tőlük tanulhatták el a kereskedés mesterfogásait a 
szerbek, akik I. Ulászló király jóvoltából, a Kévén élő dalmatákkal együtt köl
tözhettek át 1444-ben Ráckevére és folytathatták tovább buzgón kereskedő- 
mesterségüket.

A Körös-Tisza-Maros közben a déli szlávokra vonatkozóan számunkra 
ismeretes első adat, a Brankovicsok Világos vári birtoklása mellett, Hunyadi 
Jánosnak azon 1455-ben kiadott oklevelében található, amelyben megparan
csolja a hódvásárhelyieknek -  Márton fia Ferenc bírónak, az esküdteknek, a 
Hódvásárhelyen élő összes népnek, továbbá a magyar és szláv (tam hungaris 
quam sclavis) jobbágyoknak -, hogy Szentkirály birtokot a Gyáli Kakas család
nak és rokonaiknak adja vissza.18 A vásárhelyi szlávokat, nyilván szerbeket, Hu
nyadi János hozhatta magával egyik sikeres törökországi betörése során, és 
Hódvásárhelyen telepítette le. Innen egy idő után bizonyára továbbálltak, mert 
a későbbiekben a mezőváros történetében nem találkozunk neveikkel.

Csaknem tíz év múlva, 1464-ben jelentek meg területünkön a Jaksicsok, 
amikor Mátyás király nekik adományozta Nagylakot és a hozzá tartozó uradal
mat. A Brankovicsokkal rokon Jaksics család története közismert a kutatás 
előtt. Különösen megkönnyítette a későbbi kutatók munkáját Borovszky Samu, 
aki akadémiai székfoglalójában éppen a nagylaki uradalom történetét dolgozta 
fel.19 Eredményeit az őt követő magyar és szerb szerzők egyaránt hasznosítot
ták. Éppen ezért mindössze néhány megjegyzést teszünk a család férfiágának 80 
éves magyarországi történetéhez.

A Mátyás királytól a nagylaki uradalmat elnyerő István és Demeter gyer
mekei még elsősorban a hazai kötődéseiknek megfelelően lettek kiházasítva, 
sőt Anna orosz földre került, és Vaszilij Labovics felesége, majd Rettegett Iván 
cár nagyanyja lett, ám a családot legtovább éltető István fia, Márk római szár
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mazású nőt, a későbbi Poloxéna asszonyt vette nőül. Demeter fia, Péter pedig 
magyar családba nősült, neje Csáki Katalin volt. Márk lányai, Giovana kivételé
vel, akinek férje Bakics Mihály volt, magyar nemesekhez mentek férjhez. Erzsé
bet Dóczi Miklós, Mária Ártándi Kelemen, Skolasztika Zeleméri László, Mar
git Patócsi Boldizsár, Anna pedig Bánfi Gáspár, majd Kendi Antal felesége 
lett.20 őket már bizonyára katolikus vallásának keresztelték és nevelték. A csa
lád beilleszkedését a magyarországi életbe nemcsak az említett házasságkötések 
bizonyítják, hanem az is, hogy pl. a reformáció támogatói között találjuk őket, 
Jaksics Péter tornyai kúriájában adott helyt a tanyai zsinatnak. Ha a keleti egy
ház hitén maradtak volna, nem érdekelte volna őket az új vallás tanítása és 
gyakorlata, attól távol maradtak volna.

A Jaksicsok Magyarországra jövetelükkor -  amint ez szokás volt -  jobbá
gyaik egy részét is hozták magukkal. Annak azonban kevés nyoma található a 
forrásokban, hogy mely településeken helyezték el őket. Közvetlen környezetük 
természetesen belőlük állott. Azt azonban nem tudjuk, a 85 birtok közül,21 
amelyek -  ha nem is egy időben -  uradalmukhoz tartoztak, melyeken éltek szer- 
bek. A téma kibontásához további forrásfeltárás szükséges. Jelen adataink alap
ján csak azt feltételezhetjük, hogy a Körös-Tisza-Maros közén a 15. században
-  Nagylakot is ide értve, amelynek vegyes lakossága volt -  szlávok csak sziget
szerű tömbökben éltek. Ilyen települést látunk a Szenteshez közel feküdt kö
zépkori óriásfaluban, Donáttornyában is.

Donáttornya a 15-16 század fordulóján élte virágkorát előbb Hunyadi, 
majd Dobozi Dánfi birtokként, majd végül, 1495-ben a margitszigeti apácák 
kezére jutott. Egy 1499-ből fennmaradt oklevél 100 donáti jobbágy nevét őrizte 
meg. A listában szereplő nevek mintegy ötödé szláv hangzású.2 E szláv csalá
dokat bizonyára még Hunyadi János telepíthette le Donáttornyán éppen úgy, 
mint az említett vásárhelyi szlávokat. Donátra kerülésük a következőképpen 
rekonstruálható: Mint ismeretes, a magyar hadvezérek török területekről nem 
egyszer szerb lakosságot hoztak magukkal, miként a törökök is vittek magukkal 
Magyarországról foglyokat. Hunyadi János nem egy alkalommal hozott Szerbiá
ból arra vállalkozókat magával, akiket birtokain telepített le. így kerültek vásár
helyre és Donáttornyára is szerbek még 1455 előtt valamelyik évben.

Donáttornyát, amely fejlődése során a mezővárosi szint határát érte el, vé
gül a margitszigeti apácák nem tudták megvédelmezni a környező birtokosok 
zaklatásaitól, és mint uraik is megvonhattak tőlük bizonyos kedvezményeket, 
mert lassan romlásnak indult a falu. 1517-ben hét család Nagylakra és Árokosra, 
azaz Jaksics Márk birtokaira költözött. 1536-ben ugyancsak Jaksics-birtokra, 
Rákosra távozott Fekete László, Druzsó Péter, Rúzsa János, Kalinics István, 
Pongrác Pál, Karagul Márk, Dankó György, Kovács Bálint, Rakus János, Ra- 
dotha Mihály és Kovács Péter. Közülük egyedül Kovács Pétert mondta magyar
nak az oklevél, a többieket rácnak nevezte. Ugyanekkor Nagylábú Miklós Lip- 
pára, a szerb Ratho János Kispóra (Heves m) -  feltehetően ott éltek ismerősei 
vagy rokonai - , Jakos Miklós szerb Kingedre, amelyet ugyancsak a Jaksicsok 
birtokoltak és bizonyára részben szerbek lakták, költözött. 23 1549-ben újabb 
elvándorlási hullámot élt át a falu. 12 családot Petrovics Péter vitt a Temesköz
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ben lévő birtokára, Rudnára, néhányan rokonaikhoz mentek Rákosra, mások a 
Nagylak melletti Drekegyházára, melyet ugyancsak a Jaksicsok birtokoltak, 
vagy a Csongrád megyei Derekegyházára -  ahol később a defterek szláv népessé
get mutatnak ki -  távoztak. Karagul István pedig Zentára költözött, amely ek
kor már török terület volt. A donáttornyai adatokból kiderül, hogy óvatosan 
kell az oklevelek névlistáit kezelnünk akkor, ha etnikai kérdéseket kívánunk 
tisztázni. Az 1499-ben kiadott oklevélben szereplő száz név alapján jóval keve
sebbre tennénk a déli szlávok létszámát a településen, ám a későbbiekből kide
rül, hogy a teljesen magyar neveket (Fekete, Rúzsa, Pongrácz, Dankó) viselők 
mögött szlávok rejtőznek. Ugyanis miért mennének magyar nevűek szláv közös
ségekbe lakni, ha máshová is mehetnének. Megtudjuk az oklevelekből azt is, 
hogy vidékünkön Árokos, Donáttornya, Nagylak, Rákos és Vásárhely mellett 
Kingeden és a távoli Kispón is éltek szerbek. Addig az időig, amíg nem állnak 
rendelkezésünkre olyan összeírások, amelyek jelentős névanyagot tartalmaz
nak, és ezek a 16. század közepétől születtek, csak az ilyenfajta aprómunkával 
lehet egy-egy terület vagy régió etnikai viszonyaira vonatkozó adatokat gyűjteni, 
és tudni kell, hogy belőlük messzemenő következtetéseket levonni nem lehet.

Régiónkban azonban nemcsak szükségből vagy kényszerből érkező déli 
szlávok éltek a tárgyalt időszakban. Amikor a gyulai uradalmat Corvin János 
birtokba vette, szlavóniai familiárisait helyezte a vezető tisztségek egy részébe, 
így teljesített szolgálatot Gyulán a ripácsi Gerdosics Péter deák, Dudics András 
alvárnagy, majd várnagy, plavnai Benkovics Miklós, scardonai Sadobrics Péter 
várnagy, akik Frangepán Katalin és Brandenburgi György urasága idején is 
tisztségükben maradtak, és így évtizedeket töltöttek vidékünkön.25

Mint fentebb említettük, Temesvár eleste és az 1550-52 között folyt Ma- 
ros-völgyi hadjáratok idején változás állt be a Temesköz és a Maros völgyének 
etnikai viszonyaiban. A Maros jobb oldalán is megjelent a déli szlávok telepü
léseinek a füzére. Az 1980-as évek Körös-Tisza-Maros közre vonatkozó forrás
kiadásai, Káldy Nagy Gyulának és Vass Elődnek az 1567-es és 1579-es defterek 
anyagát közreadó munkái lehetővé teszik annak bemutatását, hány településen 
és mennyien éltek szlávok térségünkben. Következő fejtegetéseink támpontja
ként az alábbiakban náhijék szerinti bontásban közreadjuk azon települések 
listáját, amelyeknek szláv, illetve vegyes, magyar és déli szláv lakossága volt.26

1567 1597 lakosság
Aradi náhije

Arad 18 19 vegyes
S ég 20 28 vegyes
Járka (Ároki) 22 21 szláv
Nagy Csája 12 14 vegyes
Deszka 9 21 vegyes
Szentiván 9 8 szláv
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Szentgyörgy 7 4 szláv
Iranta 12 31 szláv
Nagyfejéregyház 38

("vegyes)
35 szláv

Kutina 8 11 szláv
Szabadhely 27 18 szláv
Csikér 8 12 szláv
Opaty (Abony) 5 8 szláv
Csolta 21 17 szláv
Szentmiklós 7 15 szláv
Mali Szeleus 2 10 szláv
Bátya 10 11 szláv
Bálványos 9 12 vegyes
Háromfül 14 24 vegyes
Becska 8 21 szláv
Mántorlak 24 20 szláv
Bikács 19 12 szláv
Latorján 10 13 szláv
Gelit 27 34 vegyes
Ötvenös 21

('szórvány')
29 vegyes

Erdőskerek 15 21 szláv
Torna 5 30 szláv

Jászpél 69 70 vegyes
Feldivár 26 35 szláv
Szárcsaház 5 6 szláv
Kinget 20 26 szláv

Mali Sorján 15 12 szláv

Hodos 9 6 szláv
Hodosmonostora 1 3 szláv

Varjas 10 25 szláv
Szihonda 6 36 szláv

Velike Sorján 4 24 szláv
Szentpál 37 30 szláv
Marján 34 34 szláv
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Békési náhije
Majmat 43 16 szláv

Csanádi náhije
Csóka 26 szláv
Kenéztelek 12 szláv
Mezőhegyes 35 szláv
Csika 15 szláv
Tövisköz 22 szláv
Rákos 22 szláv
Nagylak 78 szláv
Csanád 23 szláv
Tót Palota 14 vegyes

Vásárhelyi náhije
Derekegyház 38 40 vegyes
Donát 22 20 vegyes
Kéktó Rárós 40 30 vegyes
Tőke 25 21 vegyes

Zarándi náhije
Egyházaskerek 13 31 szláv
Komlós 80 83 vegyes

A defterek adatainak összesítéséből az alábbi eredmények következnek:
A Körös-Tisza-Maros köz a 16. század második felében a következő náhi- 

jékre tagolódott: A gyulai szandzsákhoz tartozó aradi náhije, néhány települést 
(Hodos, Szentmiklós, Bikács) kivéve majdnem teljes egészében vidékünkön fe
küdt. A békési náhije tekintetében ugyanez a helyzet. A kisméretű gyulai náhije 
mintegy fele tartozott vidékünkhöz, a zarándinak pedig nagyobb része. A Csaná
di szandzsák náhijéi közül a Csanádi nagyobb része valamint a szegedi szan
dzsákból a vásárhelyi náhije terült el a Körös-Tisza-Maros közben.

1567-ben -  a rendelkezésünkre álló defterbeli adatok alapján -  676 déli 
szláv család élt területünkön. Mivel a Csanádi náhijére vonatkozóan nem ren
delkezünk adatokkal, esetében az 1579-es adatokkal számolunk, továbbá az 
olyan esetekben, amikor egy falu tekintetében vegyes, magyar és szláv lakossá
got találtunk, a lakosság felét vettük szlávnak. Ilyen számítási módszerrel, amely
-  ismételten hangsúlyozzuk -  a forrásadottságokból követekezően csak becsült 
értékek megállapítására alkalmas, 902 családot kaptunk, amely alapján a hagyo
mányos 5-ös szorzószámot alkalmazva a szláv népességszámot 4510-ben állapít
hatjuk meg. Azonos módszerrel számolva és most már a Csanádi náhije valós
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értékeit figyelembe véve 1579-ben 1047 lett a családok száma, a lakosságé pedig 
5235. Egy korábban, ugyancsak eme defterek alapján végzett számításaink ered
ményeként a Körös-Tisza-Maros köz lakosságának a számát kerekítve 57 ezer
re tettük.27 E szám felhasználásával megállapítható, hogy a vidék népességének 
8-9 százalékát tették ki a délszlávok, többségükben szerbek. Lehetőségünk nyí
lik arra is, hogy területi elhelyezkedésüket pontosabban meghatározzuk. Az 
alábbiakban a defterek alapján az egyes náhijék család- és lakosságszámát, va
lamint az ott lakó szlávok család és lakosságszámát ismertetjük.

Náhije Családszám Lakosságszám Szláv családszám Lakosság
Évszám 1567 1597 1567 1597 1567 1597 1567 1597
Aradi 1247 1516 6235 7580 503 611 2515 3055
Békési 2375 11875 2881 14405 16 43 80 215

I Csanádi 2031 10155 240 1200
Vásárh. 345 992 1725 4960 62 56 310 80

1 Zarándi 1914 2060 9570 10300 53 55 265 275

A táblázat adataiból kiderül, hogy az aradi náhije lakosságának mintegy 
40%-a déli szlávokból tevődött ki, a Csanádi náhijében pedig 11-12% körül 
mozgott arányuk. A két további náhijében (Békési, Zarándi) arányuk 1-2% 
körül volt, vagy még ezt sem érte el, a vásárhelyiben pedig a 8% körül. A számok 
tehát azt bizonyítják, hogy területünkön a Maros völgyének keleti felére vándo
roltak be tömegesen, innen menekült el a legtöbb magyar falu lakossága. E 
magyar népességnek talán egyszerűbb volt a közeli Zarándba, Biharba húzód
nia, mint a távolabb lakóknak. Az elvándorlásban természetesen más tényezők 
is közrejátszottak. A Maros-völgy Tiszához közelebb eső területein az előzőhöz 
képest a 10% nem jelentős arány. Különösen akkor nem, ha figyelembe vesszük 
azt a tényt, hogy itt állt Nagylak, a Jaksicsok uradalmának központja és körülöt
te néhány birtok, amelyeken már korábban is szerbek éltek. Az egykori Jaksics 
birtokokon általában megmaradt a szláv lakosság a háborús időszak után is.28 
Figyelemre méltó az a jelenség is, hogy nemcsak a háborús időkben cserélődött 
a lakosság, illetve szaporodott a déli szlávok száma, hanem -  amint az adatokból 
kiderül -  gyarapodásuk nem állt meg az 1567 és 1579 közötti időszakban sem, 
amit arányai miatt inkább a lassú bevándorlással, mint a természetes szaporo
dással magyarázunk.

A defterekben felsorolt adónemekből -  véleményünk szerint -  nem ál
lapítható meg egy-egy falu közösségének gazdálkodási szerkezete, ugyanis 
minden esetben ugyanazokat az adónemeket sorolják fel. Úgy tűnik, nem a 
gazdaság jellegének megfelelően állapították meg az adófajtákat, hanem 
minden közösségtől azonos elvek alapján vasalták be az adót. így az sem 
derül ki világosan, hogy milyen gazdasági ágat űztek elsősorban az itt élő déli 
szlávok. Talán a nagyobb mobilitásukból lehet arra következtetni, hogy je
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lentősebb számú volt közöttük a pásztorelem, amit a soraikban élt számos juhos 
gazda neve is bizonyít.29

A déli szlávok betelepedése a Körös-Tisza-Maros közbe a 15. század má
sodik felétől következett be. Kezdetben telepítéssel indult, amelyek számadatai 
nem igazolják az egyes szerzők által emlegetett több tízezres létszámot sem a 
Hunyadiak, sem a Jaksicsok esetében. Talán ezrekben kifejezett kontingen
sekről lehet szó. A 16. század húszas éveiben zajló háborúk következményei 
nem voltak érezhetőek vidékünkön etnikai tekintetben. Annál nagyobb hatást 
váltottak ki a század közepén bekövetkezett Maros-völgyi hadjáratok, ám ez 
esetben sem beszélhetünk tízezres nagyságrendekről. Figyelemre méltó az is, 
hogy a mezővárosok lakossága magyar etnikumú maradt. A Maros menti koráb
ban nagyobb lélekszámú települések (Nagylak, Csanád) pedig a déli szlávok 
megjelenésével visszasüllyedtek a falusi szintre. A bemutatott etnikai kép a Kö
rös-Tisza-Maros közön a század végéig állt fenn, amikor is a 15 éves háború 
idején a korábbi településhálózat teljes pusztulásával együtt új helyzet alakult 
ki etnikai tekintetben is.
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MIRNICS KÁROLY

A MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLAHÁLÓZAT ÉS 
OKTATÁSÜGY HELYZETE KIS-JUGOSZLÁVIÁBAN

A magyar tannyelvű oktatás lehetőségei Kis-Jugoszláviában gyorsan csökken
nek, és úgy tűnik, megállíthatatlanul és visszafordíthatatlanul tovább szűkül
nek. Az általános iskolai rendszer a magyar iskolaköteles gyermekeknek egyre 
kisebb részét részesíti magyar tannyelvű oktatásban. Ennek következménye
ként állandósultak a magyar fiatalokban a továbbtanulás félelmei és a szakmai 
igénytelenség. Az általános iskolát befejezett fiataloknak nagy része beéri a 
szakképzetlen munkás státusával. A hároméves ipari szakmunkásképző isko
lákba iratkozás aránya magas szinten állandósult. Tapasztalható a négyéves kö
zépfokú szakiskolákból való kiszorulás, aminek a további következménye az 
amúgy is kevés magyar nemzetiségű főiskolai hallgatók és egyetemisták számá
nak csökkenése.

TANÜGYI POLITIKA 1990-TŐL

Valamennyi negatív előjelű tanügyi jelenség mélyen megbúvó gyökerét 
még a régi rendszerben és az előző Jugoszláviában kell keresni, amely sohasem 
vitte következetesen végig és nem valósította meg a magyar tannyelvű oktatást 
és annak iskolarendszerét sem az általános, sem a középiskola szintjén. Olyan 
látszatmegoldásokat alkalmazott, amelyeket ugyan szívesen mutogattak a nem
zetközi színtéren, mint az áldozatkész kisebbségi politika vívmányait, de valójá
ban általuk gyorsították a magyar nemzetiségű szülők tartózkodását a magyar 
tannyelven megszervezett oktatással szemben, és ösztönözték a tanulók átözön- 
lését szerb tagozatokra. A közvélemény mindig szükséges nyűgként kezelte a 
nemzetiségi tannyelvű oktatást. Eluralkodott a közvéleményben az nézet, hogy 
mindnyájan beszélünk szerbül, azaz hogy jobban kell tudni beszélni szerbül, 
mint az anyanyelven.

Ez a kétszínű megoldás kapóra jött Kis-Jugoszlávia tanügyi politikájának 
szélsőséges és vad nacionalizmussal áthatott irányítói számára, akik szorgal
mazták valamennyi tanügyi döntés köztársasági szinten történő központosítását.

Kihasználva most már az objektív tényezők negatív hatását is (vagyis azt, 
hogy valóban gyorsan csökken a magyar nemzetiségű tanulók száma), a tanügyi 
politikában számos olyan központosított intézkedést foganatosítottak, amelyek 
megkérdőjelezik hosszú távon a magyar tannyelvű oktatás jövőjét Kis-Jugo- 
szláviában. A magyar tannyelvű iskoláztatás és oktatás teljes kérdéskomplexu
mát a köztársasági testületek és minisztériumi szervek vették hatáskörükbe. 
Többé semmilyen községi vagy helyi jó szándéknak nem adtak helyet( semmi
lyen községi vagy helyi kezdeményezésnek többé nem volt befolyása az oktatás- 
politikára. Ellenkezőleg, az alsó szintű végrehajtóktól következetesen elvárják

838



és megkövetelik, hogy tétlenül szemléljék az amúgy is hiányos magyar tannyelvű 
oktatás leépülését és azoknak az intézkedéseknek a bevezetését, amelyek kitűz
ték célul a magyar tanítóképzés visszafejlesztését, a magyar tanítók szétszóró
dását, a nemzetiségi tannyelv kiszorítását egyre több tantárgyból, az iskolai sza
bad tevékenységekből, a tankönyvekből, a választható tantárgyakból, nem utol
sósorban a közéletből. A magyar tannyelvű oktatás kérdéskomplexumát teljes 
egészében megoldatlanul hagyták.

Az 1974-es alkotmány alapján meghozott vajdasági törvények, így az okta
tásra vonatkozó törvény megszűnésével 1992-ben érvénybe léptek a Szerbia 
egész területére vonatkozó központosító intézkedésű törvények. Ez megtörtént 
1992-től a nemzetiségi oktatás területén is. Megszüntették a Tartományi Köz
oktatási (vagy Tanügyi) Tanácsot, amelynek addig hatáskörébe tartozott a nem
zetiségi tannyelvű iskolákban alkalmazott tantervek, tanmenetek és más tanü
gyi jogszabályok meghozatala, előkészítése és végrehajtása, a törvényes és peda
gógiai szakmunka ellenőrzése. Megszüntették a Tartományi Tankönyvkiadó In
tézetet, amely a nemzetiségi nyelvű tankönyvek kiadását végezte és terjesztette, 
használatukat pedig a Tanügyi Tanács engedélyezte. A Vajdasági Oktatási és 
Művelődési Titkárságnak többé nincs semmilyen törvényhozási, rendelkezési 
vagy intézkedési hatásköre a nemzetiségi iskolahálózat, a középiskolai beirat
kozási politika, a tanárképzés, a tanterv kidolgozása stb. területén. Hatásköre 
csupán véleményező-javasló a belgrádi szakminisztérium felé.

Az 1992-ben elfogadott és többször módosított, központosító elvek alap
ján kidolgozott szerbiai oktatási törvények vészjósló próbatételei elé állítják a 
nemzetiségi, így a magyar tannyelvű oktatást is. Ugyanis a magyar tannyelvű 
tagozatok megnyitását mind az általános, mind a középiskolákban 15 gyermek 
létszámához kötik; ezek megnyitása is minisztériumi engedélytől függ. Ez az 
intézkedés céltudatosságra utal. A magyar (és a szerb is) népesség születési ez
reléke 10 körül mozog. Ez azt jelenti, hogy törvényes akadályokba ütközik és 
többé már nem lehet megszervezni a magyar anyanyelvű oktatást olyan telepü
léseken, ahol a magyarság száma 1500 fő alatt van. Figyelembe véve más té
nyezőket is, veszélyben van a magyar általános iskolák megszervezése azokon a 
vegyes nemzetiségű településeken is, ahol a magyarság száma 2000 főt tesz ki, 
hiszen számos magyar szülő, hivatkozva a vegyes házasságra vagy más okra, 
szerb tagozatra íratja a gyermekét.

Ugyanakkor, habár azonos a születésszám, illetve ezrelék a szerbeknél is, 
ilyen intézkedést rájuk vonatkozóan az oktatási törvény nem ír elő.

Középiskolai szinten az anyanyelvű oktatás lehetőségét, illetve tagozat 
megnyitását 15, azonos szakirány tanulásában érdekelt tanuló létszámához kö
tik, amit különösen nehéz elérni a középnagyságú települések esetében is.

A tanítóképzést 1994-ben egyetemi szintre emelték. Teljesen értelmetlen 
és felfoghatatlan azonban az a szándék, amellyel a magyar tanítóképzést, amely 
évtizedeken át Szabadkán folyt, áthelyezték Zomborba, ahol a képzésnek sem
milyen szakmai előfeltételét nem biztosították. A magyar tannyelvű általános 
iskolák magyar nyelvű tankönyvellátása öt év múltán sem oldódott meg teljesen. 
Több tantárgyból és több osztály számára is hiányoznak a tankönyvek. Ugyan
akkor a magyar tannyelvű középiskolákat 1990-től 1995-ig teljes egészében ma
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gyár nyelvű tankönyvek nélkül hagyták, valamennyi tantárgyból: az általános 
műveltséget adó, az általános és speciális szaktárgyakból is valamennyi osztály
ban. Az előző vajdasági gyakorlattal ellentétben minden tankönyvet szerb 
nyelvből fordítanak magyarra, és a szerzők is most már kötelezően szerbek. 
Kivételt képeznek a magyar irodalmi olvasókönyvek, melyekben sok a fordított 
anyag, és a nyelvtankönyvek. A középiskolákba iratkozás kvótáit a köztársasági 
oktatási minisztérium engedélyezi. Azokban a helységekben vagy környékükön, 
ahol a legtöbb magyar tanuló fejezi be az általános iskolát, a kvóta kevesebb 
továbbtanulási helyet biztosít a középiskolákban, mint azokban a helyiségekben 
vagy azok közelségében, ahol a magyarok száma jelentéktelen, és kevesebb ma
gyar tanuló fejezi be az általános iskolát. Nyilvánvaló, hogy arányaiban rosszul 
méretezett a beiratkozási és középiskolai oktatási rendszer, illetve a szakirá
nyok kínálata helyi szinten rossz. A magyar többségű településekben a kelleté
nél sokkal kevesebb a középfokú szakiskola, de sokkal több a szakmunkásképző 
iskola. Mindennek következtében az anyanyelvű oktatáshoz kínált kvóta ki
használatlan marad (például a Tisza menti községekben már hosszabb idő óta).

A minisztérium részéről folyamatos a még meglevő magyar nemzetiségű 
iskolaigazgatók és helyettes igazgatók lecserélése szerb vagy Crna Gora-i nem
zetiségűekkel. Az iskolaszékek összetételének elszerbesítése úgy történik, hogy 
ezekbe minden újabb kinevezés vagy választás alkalmával kisebb számú magyar 
nemzetiségű kerül be.

A túlméretezett központosítás a tanügyi szférában teljesen érdektelenné 
tette a helyi önkormányzatokat, hogy bármilyen megoldást kezdeményezzenek 
a nemzetiségi iskolarendszer vagy -hálózat módosításában. Az ilyen kezdemé
nyezések ugyanis rendre sikertelenek maradtak, mint ahogyan eredménytele
nek voltak a magyar civil szervezetek javaslatai is az iskolarendszerrel kapcso
latban. Ha az önkormányzatok akarnák is bővíteni vagy módosítani a magyar 
iskolahálózatot, a megoldás a minisztériumban keresendő, hiszen e szerv kizá
rólagos joga az iskolák pénzelése. A legtávolabbi falusi iskola igazgatóját is a 
minisztériumból nevezik ki, és a tanító a fizetését közvetlenül a minisztériumból 
kapja.

AZ ÚJ TANTERVEK ÉS TANKÖNYVEK 
ESZMEI TARTALMA

Szerbia Köztársaság egész területén érvényes oktatási törvény alapján 1992- 
től kezdve folyamatosan új tanterveket és tanmeneteket vezettek be. Az anya
nyelv, a történelem és a szerb nyelv tanításának a tantervei és tankönyvei, ha 
lehet, még jobban háttérbe szorítják a magyar nemzeti értékek és hagyomány 
oktatását és megismertetését. A korábbi vajdasági tantervekkel és tanmenetek
kel szemben a hangsúlyeltolódás abban mutatkozik meg, hogy amíg a vajdasági 
tantervek és tankönyvek szorgalmazták a kisebbségek kultúrája és nemzeti tör
ténelme azon elemeinek és eseményeinek tanítását a szerb tannyelvű iskolák
ban is, amelyek erősítik és kölcsönössé teszik a délszláv népek és a nemzetiségek 
egymás közötti kapcsolatait, addig az új szerbiai tantervek és tankönyvek ag
resszívan és egyoldalúan kínálják és erőltetik minden vonatkozásban a szerb
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nemzeti értékek bemutatását és tanulását a nemzetiségi iskolákban. (A magyar 
vonatkozások említése azonban nem zárta ki az elszerbesítés tényét.) A szerb 
tannyelvű iskolákban többé nem is említik a nemzetiségek kultúráját, történel
mét, illetőleg a történelmi eseményeket jobbára csak negatív értelmezésben. A 
magyar tanulók mind az általános, mind a középiskolákban anyanyelvűket to
vábbra sem nemzeti irodalmuk, hanem elsősorban a szerb irodalom és esetleg a 
világirodalom nagyjai által tanulják. (A százalékarány a tantervekben és tan
könyvekben legalább 35 százalék a szerb irodalom javára.) Ugyanezt tanulják, 
csak még részletesebben a szerb nyelv és irodalom keretében is, amelynek tanu
lása kötelező az első elemitől kezdve. Nemzeti történelmük ismereteit a magyar 
tanulók csak foltokban, összefüggéstelenül kapják; nem ismerkedhetnek meg 
nemzetük nagyjaival és nemzeti történelmük legjelentősebb eseményeivel, ha 
azok nincsenek a szerb történelemmel kapcsolatban. Csak a szerb történelem 
kereteiben közelíthető meg a magyar nemzetiségű tanuló számára nemzetének 
értéke. A történelemoktatásban továbbra is szorgalmazzák a nemzeti kisebbség 
anyanemzetétől való különállóságának tudatát, a kényszerkötődés tudatát az 
államához, amelyhez szolgaian lojális kell hogy legyen. Az anyanemzetről min
den esetben elégtelen, de igen gyakran negatív képet festenek. (Ez rendszerint 
arra vonatkozik, hogy az anyanemzet valamiben megakadályozta a szerb nép 
törekvését, vagy hogy csak a szerb népnek van szabadságszerető hagyománya, a 
nemzetiség anyanemzete pedig igen gyakran elnyomó volt a múltban.)

MAGYAR TANÍTÓ- ÉS TANÁRKÉPZÉS

A szerbiai oktatási minisztérium törvényesített gyakorlata lehetővé teszi, 
hogy a magyar iskolákban megüresedett munkahelyre kiírt pályázat útján a 
munkahelyet betöltse olyan szerbekkel is, akik magyarul nem tudnak. Koráb
ban a nemzetiségi tannyelvű iskolákban magyar vagy nem magyar memzetiségű, 
de magyarul tudó tanár pályázhatott. Az új törvény értelmében a tanári munka
hely betöltése lehetővé vált olyan tanár számára is, aki hovatartozásában nem 
nemzetiségi, de a nemzetiség nyelvét sem beszéli. Ez katasztrofális következmé
nyekkel van már most is a nemzetiségi oktatás működtetésére. Különösen a 
vegyes nemzetiségű helységekben aggasztó a helyzet mind az általános, mind a 
középiskolákban: egyre több magyar osztályban mind több tantárgyat tanítanak 
szerb nyelven. A magyar tannyelvű iskola leple alatt kiépül az egységes szerb 
tannyelvű iskolahálózat. Ennek a helyzetnek nemcsak az az oka, hogy számos 
szaktanár külföldre menekült az erőszakos mozgósítás elől, vagy jobb megélhe
tés reményében a tanügyön kívül keresett munkát. Oka elsősorban az, hogy a 
központosító tanügyi politika szándékosan elhanyagolja a magyar tanítók és 
tanárok megüresedett helyének betöltését magyarul tudó tanítóval és tanárral
-  elhanyagolja a tanító- és tanárképzés rövid és hosszú távú tervezését a nemze
tiségi iskolák számára, és azokat a legérzékenyebb pontjukon veszi célba.

A tanító- és tanárképzés a nemzetiségi iskolák számára -  a tankönyvkiadás
sal együtt -  a szerbiai tanügyi politika szándékosan legelhanyagoltabb területe. 
A magyar tanítóképzést minden előzetes felmérés nélkül helyezték át Szabad
káról Zomborba. A magyar tanító- és tanárképzést nem támogatja többé sem
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az ösztöndíj-politika, sem a kedvezményezett pályázati rendszer. Az Újvidéki 
Bölcsészettudományi és Természettudományi Egyetem tanszékein és karain a 
magyar nemzetiségű egyetemisták száma riasztóan alacsony. A Vajdasági Ma
gyar Pedagógusok Szövetségének becslése szerint a magyar tannyelvű általános 
iskolákban 300 magyar, illetve magyarul tudó szaktanár hiányzik. Hasonló a 
helyzet a középiskolákban is. Már az elkövetkező években nyugdíjba megy a 
szaktanárok legalább tíz százaléka, mivel a magyar tanári állomány az általános 
iskolákban elöregedett. A becslések szerint öt év múlva a magyar tannyelven 
tanító matematika-, fizika- és kémiatanárok fele nyugdíjba vonul. Ugyanakkor 
utánpótlásukra nem látszik semmi céltudatos intézkedés a minisztérium ré
széről.

Az oktatási törvény lehetővé teszi a szakszerű tantárgyoktatás javításának 
érdekében a nemzetiségi oktatás területén is a szakképzetlen tanárok lecserélé
sét, illetve újabb szakképzetlen tanárok foglalkoztatásának a kizárását. Intézke
déseket azonban nem foganatosítottak a szükséges szaktanárok kiképzésére a 
magyar nemzetiségű iskolákban. Egyedül megnyugtatónak az látszik, hogy a 
Magyar Tanszéken tanuló egyetemisták száma, bár évről évre csökken, még 
lehetővé teszi a magyar nyelv és irodalom oktatását valamennyi általános és 
középiskolában. A zombori tanítóképző egyetemen azonban már csak 11 egye
temista kezdte meg a tanulmányait 1994-ben. Meg kell állapítani, hogy a magyar 
tannyelvű oktatást -  a gyakorlat ezt mutatja -  ott, ahol egyszer megszűnt, többé 
nem lehetett újraindítani. A szétszéledt tanári kart nem lehetett többé azonos 
feladatra egybegyűjteni, mert ezt már más tényezők is megakadályozták, minde
nekelőtt azoknak a tanároknak anyagi érdekeltsége, akik nem beszélnek magya
rul, de magyar tannyelvű iskolában is akarnak tanítani, hogy meglegyen az óra
számuk.

A vajdasági magyar civil szervezetek gondozásában több elképzelés szüle
tett a magyar tanerő biztosítására. Ezek általában a két szaktantárgyra képzés 
koncepcióját szorgalmazzák. Eljuttatták őket a szerbiai tanügyi hatóságokhoz, 
de semmilyen választ nem kaptak. A Vajdasági Magyarok Szövetsége 1996- 
ban aláírásgyűjtést szervezett a tanítóképző egyetem visszahelyezésére Sza
badkára.

A MAGYAR TANNYELVŰ ÓVODÁK HELYZETE

A Vajdaságban az 1994/95-ös tanévben iskoláskor előtti oktatásban (nap
közikben és óvodákban) 43 547 háromtól hétéves korú gyermek részesült. Az 
oktatás 1683 csoportban történt. Magyar nyelven 26 községben működtek nap
közik és óvodák. A csoportok száma 216 volt, amelyekben 5225 magyar gyer
mekre vigyáztak, oktatták és nevelték őket. (Ezenkívül létezett még 48 kétnyel
vű, magyar-szerb csoport is 1093 gyermekkel.) Az arány elégségesnek látszik a 
magyar népesség arányával mérve, viszont elégtelen a magyar gyermekek 
felöleltsége ezekben a korcsoportokban (50%-nál kisebb). A nevelő-oktató 
csoportokat 271 magyar vagy magyarul is tudó óvónő vezette. Közülük 230-nak 
főiskolai, 41-nek középiskolai végzettsége volt. Az óvónők közül 261 magyar,
10 pedig szerb nyelvű képzésben részesült.
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Községi szóródásban és lebontásban vizsgálva megállapítható, hogy Újvi
déken csupán 154 magyar gyereket öleltek fel 7 csoportban; Zomborban 141-et
6 csoportban; Pancsován 20 gyermeket 1 csoportban; Zrenjaninban 150 gyer
meket 6 csoportban. Figyelembe véve a fenti városokban a magyarok, illetve a 
magyar gyermekek számát ezekben a korcsoportokban, elhanyagoltnak tűnik a 
magyar nyelvű megfelelő óvodák helyzete. A nagyvárosokban a magyar szülők 
is elhanyagolják vagy mellőzik a magyar tannyelvű napközit és részben a hatodik 
életévben kötelező óvodát is, aminek következtében mintegy 2500 magyar gyer
mek a Vajdaságban szerb napközis és óvodai csoportba jár.

A MAGYAR TANNYELVŰ 
ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS HELYZETE

A következő kimutatás szerint a magyar tannyelvű általános iskolákban a 
helyzet a következőképpen alakult:

...............
tanév iskola tagozat tanuló tanár I

1988/89 123 1131 26 917 1747
1991/92 120 1112 25 922 * * * 1

1992/93 116 1095 24 370 1768
1993/94 115 1081 23 471 1723
1994/95 84 1070 23 073 *** |

A magyar tannyelvű általános iskolai oktatás az 1992/93-as és az 1994/95-ös 
tanévben 29 községben folyt. Ebben a két tanévben csupán 50, illetve 44 olyan 
iskola volt, amely önálló 8 osztályos magyar tannyelvű iskolának minősíthető; 
73, illetve 34 iskolában párhuzamosan folyt a magyar és a szerb nyelvű oktatás; 
2-ben szerb, magyar, román, illetve szerb, magyar, szlovák tannyelven. A 
221 962, illetve 205 725 általános iskolai tanuló arányában a magyar tanulók 
11,78 százalékot, illetve 11,33 százalékot tettek ki. Ezekben a tanévekben
30 147, illetve 28 629 magyar nemzetiségű tanuló volt az általános iskolákban, 
de magyar tannyelven csak 24 079, illetve 23 073 tanuló tanult, vagyis 79,9 szá
zalékuk. Ez azt jelenti, hogy mintegy 6067, illetve 5575 tanuló szerb tannyel
ven tanult, vagy azért, mert a helységben többé már nem volt magyar tany- 
nyelvű tagozat, vagy azért, mert a szülők így látták jobbnak. Ezek közül 1658, 
illetve 1822 tanuló heti 2 órai anyanyelvápolásban, illetve pótoktatásban ré
szesült. Tizenhat községben, illetve 40 általános iskolában folyt anyanyelvű 
pótoktatás.

Ezekben a tanévekben 430, illetve 412 értelmi fogyatékos gyermek számára 
is megszervezték a magyar tannyelvű oktatást (57, illetve 60 tagozattal). Műkö
dött még egy tagozat 9 hallássérült gyermek részére is. Mivel 631, illetve 586 
értelmi, illetve testi fogyatékos gyermek volt, de csak 439, illetve 412 részesült 
magyar tannyelvű oktatásban, megállapítható, hogy a százalékuk 69,6, illetve
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67,2 volt. Magyar tannyelvű oktatás az ilyen gyermekek számára 12 községben 
folyt, 5 speciális iskolában és 12 általános iskolában.

Az alsó fokú zeneiskolákban 1361, illetve 1315 magyar nemzetiségű tanuló 
volt. Ezek közül 613, illetve 744 magyar tannyelven tanult (százalékuk 45,4, 
illetve 56,5); 454, illetve 426 kétnyelvű iskolában tanult (százalékuk 33,3, illetve 
23,4), ezenkívül 294, illetve 145 szerb tannyelven is tanult; ezeknek a százaléka 
21,6, illetve 20,0.

Általános iskolai felnőttképzésben azok részesülnek, akik nem fejezik be 
az általános iskolát. Magyar tannyelven 81-en, illetve 68-an részesültek ebben 
az oktatási formában.

Amint az a fenti táblázatból is látható, rohamosan csökken a magyar 
tannyelvű iskolák, tagozatok és tanulók száma. A tagozatok száma lassabban 
csökkent, mint a tanulóké. Az egy tagozatra jutó tanulók száma az 1988/89-es 
tanévben 23,8 volt, az 1994/95-ös tanévben viszont 21,5. Ez újabb tagozatok 
megszűnésének veszélyét jelzi. Az említett ötéves időszakban 3844-gyel csök
kent a tanulók száma. Ez a nagyméretű csökkenés egyelőre megállíthatatlannak 
látszik a következő időszakban is. Szabadkán például az 1979/80-1993/94 kö
zötti 15 éves időszakban a magyar tannyelven tanulók aránya a szerb tan
nyelven tanulók számában 69,2 százalékról 46,0 százalékra esett. A tanulók 
száma az újabb előrejelzések szerint tovább fog csökkenni, és ez biztosnak 
mondható.

Nyilvánvaló, hogy a magyar nemzetiségű tanulók számának csökkenése és
20 százalékának átáramlása a szerb tagozatokra hosszú távon a magyar tannyel
vű oktatás újabb és újabb részeinek a leszakadását és megszűnését fogja ered
ményezni. Ennek következtében már a közeljövőben több helységben fog meg
szűnni vagy újabb helységekben fog megszűnni a magyar tannyelvű oktatás. Ez 
a folyamat, amint az látható a táblázatból is, eddig is jelen volt, hiszen az 
1989/90-es és 1993/94-es tanév között például megszűnt a magyar tannyelvű 
oktatás Versecen, Banatski Dvorban, két zrenjanini iskolában, Majdánban, egy 
kihelyezett tagozatban Tornyoson, Csonoplyán, Kátyon és Piroson. A követ
kező években főleg a Bánságban várható újabb magyar tannyelvű általános is
kolák bezárása vagy tagozatok megszüntetése.

A magyar tanulók számának erős csökkenésére kihat a magyar népesség 
életében állandóan jelenlevő és folyamatos elvándorlás a nyugati és a tengeren
túli országokba.

A magyar tanulók asszimilációja megállíthatatlannak tűnik mindaddig, 
amíg a magyar civil szervezetek és pedagógusok nem kapnak konkrét segítséget 
maguktól a tanügyi szervektől és oktatási hatóságoktól a magyar szülők felvilá
gosításához abban, hogy rosszat tesznek saját gyermeküknek akkor, amikor ér
vényesülésükért aggódva szerb tagozatra íratják őket. Mint ahogyan azt minden 
hazai és külföldi kutatás is bizonyítja, megrövidítik őket szellemi képességeik 
kibontakozásában, ami aztán párosul az érzelmi kishitűséggel, akarathiánnyal, 
az igényszint és az elvárások csökkenésével a további szakképzettség megszer
zésével szemben: csak ez magyarázza meg, hogy miért is mond le nagyszámú 
magyar tanuló a továbbtanulásról, illetve miért iratkozik ipari szakmunkás- 
képző iskolába.
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A MAGYAR TANNYELVŰ 
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS HELYZETE

Az általános iskolát végzett magyar tanulóknak a sokévi átlagot alapul véve 
körülbelül 60-65 százaléka folytatja a tanulást a középiskolában. Ezzel a száza
lékkal messze a szerb és a Crna Gora-i százalék alatt helyezkedik el. A magyar 
általános iskolásoknak tehát a 30-35 százaléka szakképzetlen munkás marad. 
Azok, akik folytatják tanulmányaikat, általában fele-fele arányban iratkoznak 
ipari szakmunkásképzőkbe, illetve középfokú szakiskolákba és gimnáziumokba.

A következő áttekintésből látható a magyar tannyelvű középiskolák hely
zete a Vajdaságban.

tanév iskola tagozat tanuló tanár
1988/89 25 297 6911 572
1992/93 29 272 6747 728
1993/94 29 268 6425 731
1994/95 27 *** 6662 ***

Tizenhárom községben folyik magyar tannyelvű középiskolai oktatás. Hét 
gimnáziumban vannak magyar tannyelvű osztályok. Ezek: a bácstopolyai, be
csei, becskereki, újvidéki, zentai, szabadkai és zombori gimnázium. Ezekben 
1292 tanuló tanul, egy tagozatra átlagosan 23,5 tanuló jut. A 20 szakmunkás- 
képzőben, illetve középfokú szakközépiskolában 5370 tanuló tanul 206 tagoza
ton, illetve foglalkozási csoportban. Ezek az iskolák a következők: az adai, to
polyai, becsei, kanizsai, törökkanizsai, újvidéki, zentai, zombori, szabadkai, te- 
merini és a csókái iskolák. Átlagban egy foglalkozási csoportban 26 tanuló volt, 
ahol az iskolákban magyar tannyelven 12 oktatási profilban 49 foglalkozást ta
nultak. A tanulók a következő szintű szakképesítést nyújtó iskolákba jártak:

összesen 6662 100,0%
II. szakképzettségi fokozatra 17 0,2%
III. szakképzettségi fokozatra 3085 46,2%
IV. szakképzettségi fokozatra 3560 53,4%

A 9314 magyar nemzetiségű középiskolás közül 6523 járt magyar tannyelvű 
iskolába, vagyis 70 százalékuk, a többiek pedig szerb tannyelvű iskolába jártak.

A sokévi átlagot alapul véve a szerb és Crna Gora-i nemzetiségű tanulók
nak egyharmada, a magyar nemzetiségűeknek pedig a fele tanult ipari szakmun
kásképzőkben. (Ezek befejezése után csak különbözeti vizsgával lehetett főis
kolára vagy egyetemre menni.)

A tanügyi politika így is tervezi a beiratkozásokat a magyar nemzetiségű 
tanulók számára. Ez az, ami meghatározza végső soron a vajdasági magyar né
pesség tartósan proletarizált jellegét és sorsát a társadalomban és a szakmai 
munkamegosztásban.
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A középiskolákban megszűnt a magyar tanulók anyanyelvápolása, illetve 
pótoktatása.

Becskereken a magyar nemzetiségi tanulók 76, Újvidéken 59, Szenttamá
son 46, Zomborban 26, Szabadkán és Törökkanizsán 12 százaléka tanult szerb 
tannyelvű iskolákban, mert számukra nem felelt meg a felkínált szakmai profil, 
az iskolahálózat, vagy a beiratkozási kvóták lehetetlenné tették számukra a ma
gyarul való továbbtanulást.

A volt jugoszláviai térségben dúló etnikai belháború számos szülőt arra 
késztetett, hogy Magyarországon írassa be gyermekét középiskolába. Ez a jelen
ség, amely -  Szeged közelsége miatt -  főleg Szabadkán terjedt el, a háború be
fejezése után részben megszűnt.

FŐISKOLAI ÉS EGYETEMI KÉPZÉS

A sokévi átlag alapján megállapítható, hogy a gimnáziumot és szakközép- 
iskolát végzett magyar tanulók egyharmada kezd főiskolai vagy egyetemi tanul
mányokba. Kis-Jugoszlávia megalakulása óta jelentéktelen a száma azoknak a 
vajdasági fiataloknak, akik az előző állam tagköztársaságaiban tanulnak. 
Úgyszintén elhanyagolható azoknak a száma is, akik Belgrádban vagy a Vajda
ságon kívül tanulnak. A magyar egyetemisták és főiskolai hallgatók 90 százaléka 
az Újvidéki Egyetemen tanul.

Az 1992-ben meghozott egyetemi törvény szerint a főiskolákon és az egye
temeken a tanulmányokat szerbül kell folytatni. Ennek értelmében az Újvidéki 
Egyetemen megszűnt az oktatás a nemzetiségek nyelvén, holott azt az előző 
vajdasági törvény lehetővé tette. Az előző vajdasági törvény engedélyezte a ma
gyar nyelvű oktatást is, ha egy évfolyamon legalább 30 magyar tanuló volt.

összesen ebből magyar
92/93 94/95 92/93 94/95

Újvidéki Műszaki Főiskola 1152 863 54 37
Becskereki Műszaki Főiskola 964 937 70 69
Szabadkai Műszaki Főiskola 630 630 224 225

I Újvidéki Gazdasági Pénzforgalmi Főiskola 634 738 18 38
Újvidéki Munkaszervezési Főiskola 250 514 17 23
Újvidéki Pedagógiai Akadémia 461 194 38 16
Versed Pedagógiai Akadémia 285 227 _ 6
Kikindai Pedagógiai Akadémia 187 119 1 6
Mitrovicai Pedagógiai Akadémia 199 155 4 1
Zombori Pedagógiai Akadémia 232 _ 4 _

Szabadkai Pedagógiai Akadémia 292 311 163 192
Összesen 21477 20248 1259 1363
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A vajdasági ćs a magyar nemzetiségű tanulók száma a következőképpen 
alakult a főiskolákon:Az összes főiskolai hallgatók 11,1, illetve 13,1 százaléka 
magyar volt, ami a lakosság arányához képest elégtelen, még akkor is, ha javuló 
tendenciát mutat.

Az egyetemeken sokkal rosszabb a helyzet, ami a következő táblázatból is 
látható:

Összesen Magyar
1992/93 1994/95 1992/93 1994/95

Természettudomány Egyetem 2172 2044 177 149
Agrártudományi Egyetem 2918 2271 123 190
Építészeti Egyetem 334 294 51 58
Testnevelési Egyetem 574 647 27 31
Közgazdasági Egyetem 3162 2612 239 276
Orvostudományi Egyetem 1495 1690 79 101
Politechnikai Egyetem 618 772 44 51

1 Technológiái Egyetem 1003 979 57 58
1 Bölcsészettudományi Egyetem 2715 2899 184 165
| Műszaki Egyetem 4297 3757 193 182

Jogtudományi Egyetem 1781 1609 46 48
Művészeti Akadémia 407 477 39 43

I Tanítóképző Egyetem _ 137 _ 11
Összesen 21477 20248 1259 1363

Az adatokból kiviláglik, hogy a magyar nemzetiségű egyetemisták aránya 
az összes egyetemisták számában csupán 5,9, illetve 6,7 százalék szinte megma
gyarázhatatlanul alacsony. Kis-Jugoszlávia megalakulása előtt több szabadkai 
főiskolán és egyetemen rendszeresen folyt magyar nyelvű képzés is, illetve több 
újvidéki egyetemen megszervezték a magyar nyelvű szaklektorátusok működé
sét, lehetővé tették a szakterminusok anyanyelvi szintű megismerését.

Az 1994/95-ös tanévben megmaradt a magyar nyelv- és irodalomtanárok 
képzése 165 egyetemistával, a magyar tanítók képzése 11 egyetemistával és a 
magyar nyelvű színészképzés 13 egyetemi hallgatóval, az óvónőképzés 131 hall
gatóval. Mint általában a jugoszláviai főiskolákon és egyetemeken, így a magyar 
főiskolai hallgatók és egyetemisták esetében is az átlagos tanulmányi idő na
gyon elhúzódik, de nem rosszabb, mint a szerbek esetében.

A sokévi átlag szerint a vajdasági főiskolákon és egyetemeken diplomát 
szerzett magyarok száma 10 százalékot tesz ki, ami elmarad az arányos képvise
lettől mintegy 40 százalékkal. Többek között ebből kifolyólag is a magyarok 
egyre jobban kiszorulnak a gyárak, bankok, kórházak, állami birtokok, közinté
zetek, közhivatalok stb. szakembergárdájából.
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ÖSZTÖNDÍJAZÁSI POLITIKA 
A NEMZETISÉGI TANULÓKKAL SZEMBEN

A volt Jugoszlávia ösztöndíjazási politikájában a magyar nemzetiségű kö
zépiskolások, főiskolások és egyetemisták jobb helyzetben voltak, mint Kis-Ju- 
goszláviában. Az előző ösztöndíjazási politika nagyobb mértékben segítette a 
szegény sorsú, de jól tanuló magyar középiskolásokat és egyetemistákat. Ösz
töndíjat folyósíthatott a munkaszervezet, a község vagy a tartományi érdekkö
zösség. Ezáltal a szegény sorsú tanulók könnyebben juthattak ösztöndíjhoz, ta
nulmányi hitelhez, egyetemista kollégiumi elszállásoláshoz.

A helyzetet Kis-Jugoszláviában nagyon megnehezítette e tekintetben a há
borús térségekből a Vajdaságba került menekült státussal rendelkező középis
kolások, főiskolások és egyetemisták igen nagy száma. Ezek számos előjogot 
élveznek a továbbtanulásban, a segélyezésben és mindenekelőtt a kollégiumi 
elhelyezésben. A kollégiumi helyek legnagyobb részét átengedték nekik, így ide 
vajdasági főiskolai vagy egyetemi hallgató úgyszólván be sem kerülhet.

Mivel a háborús körülmények következtében leépült az ösztöndíjazási po
litika szociális funkciója a jó tanuló, de szegény sorsú magyar nemzetiségű ta
nulók kárára, a vajdasági magyarok önerőre támaszkodva és a nyugatra szakadt 
honfitársaik segítségével 1992-ben és 93-ban diáksegélyzőket hoztak létre Sza
badkán, Újvidéken, Becskereken, Zentán és Temerinben. Ezek a mai napig mű
ködnek, és adományokból több száz tanulót és egyetemistát részesítenek pénz
beli támogatásban. E támogatások összege nem nagy, és csökkenő tendenciát mu
tat, mivel a diáksegélyző egyesületeknek nincsenek állandó pénzforrásaik.

A magyar állam magára vállalta a jól tanuló és szegény anyagi helyzetű tanulók 
egy részének főiskolai és egyetemi képzését (minden évben 50-100 hallgatóét).

Mintegy 400 vajdasági magyar főiskolai és egyetemi hallgató tanul magyar- 
országi főiskolákon és egyetemeken önerőből, de élvezve az egyetemistáknak 
kijáró minden kedvezményt, ami nélkül lehetetlen lenne az ott-tanulás.

A MAGYAR-SZERB ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK 
HIÁNYA AZ ISKOLÁZTATÁS ÉS OKTATÁS TERÜLETÉN

A volt jugoszláv térségben folyt etnikai belháború következtében számos 
iskoláztatási és oktatási probléma keletkezett a két ország viszonyában. A szer
biai tanügyi hatóságok nem engedélyezik a vajdasági magyar tannyelvű oktatás 
megmaradása szempontjából nélkülözhetetlen tankönyvek, szakkönyvek, kézi
könyvek, olvasókönyvek, gyakorlófüzetek stb. behozatalát, sőt ha azok mégis 
bekerülnek az országba, használatukat az iskolában szigorúan tiltják. Azokat a 
tanárokat, akik megpróbálják használni őket, az elbocsátás veszélye fenyegeti.

A rendezetlen államközi viszonyok szinte lehetetlenné teszik a másik or
szágban szerzett oklevél gyors és kölcsönös elismerését. Mindez megnehezíti a 
Magyarországon tanuló egyetemisták visszatérését Kis-Jugoszláviába és sikeres 
munkavállalásukat tanulmányaik befejezése után. Számos hasonló más tanügyi 
probléma keletkezett a beiratkozások mércéinek, a tantervek, tanmenetek és 
tantárgyak kölcsönös megállapítása terén. Ezek is megoldásra várnak.
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AZ ÖNÁLLÓ MAGYAR ISKOLARENDSZER 
ÉS OKTATÁS MODELLJEI

A vajdasági magyarok mindkét politikai szervezete és több civil szervezete 
is modellt dolgozott ki az önálló magyar iskolarendszerről és oktatásról, illetve 
ezek szükségéről. Valamennyi modell megegyezik abban, hogy:

1. Az irányításukban és vezetésükben önálló és független általános és kö
zépiskolák nélkül.

2. Az általános iskolai és középiskolai szinten teljesen anyanyelvűsített ok
tatás bevezetése nélkül.

3. A magyar tannyelvű pedagógusképzés megszervezése és működtetése 
nélkül (minden általános szaktantárgyra) a magyar tannyelvű oktatás gyors el
halásra van ítélve.

Ezért ezek a modellek az előző hiány megállapításából eredő három köve
telést támasztják a szerb tanügyi hatóság felé. A modellek szövegét eljuttatták 
a szerbiai tanügyi hatósághoz, nyílt párbeszédre a szükséges változásokról nem 
került sor, illetve nincs jele semmilyen változtatásnak a nemzetiségi iskolarend
szerben, iskolahálózatban és oktatási rendszerben.

A modellek egyeztetésével a magyar politikai és civil szervezetek pontos 
választ kell hogy adjanak a következő kérdésekre:

1. Hol válik már a közeljövőben reménytelenné a magyar iskolák megszer
vezése, még ha ott élnek is magyarok kisebb számban?

2. Hol van még remény a megszervezésükre, ha azt együttesen segítik a 
szülők, a pedagógusok és a tanügyi hatóság?

3. Hol kötelező azok megszervezése, hiszen átveszik a megszüntetett isko
lák funkcióját is?

A MAGYAR NÉPESSÉG ISKOLAI VÉGZETTSÉGE

Az Osztrák-Magyar Monarchiában, illetve a Magyar Királyságban tett ala
pos népművelő és oktatási intézkedések jóvoltából, miután nagyhatalmi dön
téssel Jugoszláviához csatolták, a Vajdaságban jobb volt a népesség oktatási 
helyzete, mint Szerbia más részeiben. Ez elsősorban az írástudatlanoknak a jó
val kisebb számában nyilvánult meg.

A következő táblázat bemutatja az írástudatlanok számának alakulását a 
két világháború között, illetve közvetlenül a II. világháború után.

Az írástudatlanok számának alakulása a 10 éves kornál idősebb népesség
ben 1931-1961 között (százalékban):

1931 1948 1953 1961
Szerbia 47,2 26,8 27,9 21,9
Központi Szerbia 55,7 27,4 29,5 23,0
Vajdaság 19,1 11,8 12,9 10,6
Kosovo 84,2 62,5 54,8 41,1
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A Vajdaságban 1931-ben csaknem háromszor alacsonyabb volt az írástu
datlanok száma, mint központi Szerbia népességében. Különösen alacsony volt 
az írástudatlanok száma a vajdasági németeknél (4-5%), de a magyaroknál is 
alacsonyabb volt az írástudatlanság az akkori vajdasági átlagnál.

A szocialista álllamberendezésű Jugoszlávia 1945 után azonnal céljául tűz
te ki az írástudatlanság felszámolását. Ennek köszönhetően 1961-ig sikerült 
Szerbiában felére csökkenteni az írástudatlanok számát. A Vajdaságban is fe
lére csökkent az írástudatlanok száma, vagyis Vajdaság népességének iskolai 
végzettsége tovább javult. Különösen sokat tettek a háború utáni időszakban a 
női népesség írástudatlanságának felszámolásáért.

A magyar népesség írástudatlanságára vonatkozó fontosabb népszámlálási 
adatok 1953-ból, illetve 1961-ből valók. Ezek szerint a vajdasági magyarok 10 
évnél idősebb népességében az írástudatlanok aránya 7,8, illetve 6,3 százalékot 
tett ki. Ez az arány feleakkora volt, mint az akkori vajdasági átlag, amely 10,6 
százalékot tett ki (a szerbek esetében 13,1 százalékot 1961-ben). Az 1971-es 
népszámlálás a magyar népességben az írástudatlanok számát 2,8 százalékban 
állapította meg. Már 1953-tól kezdve az írástudatlanok legnagyobb része a 
35-64 évesek korcsoportjába, de különösen a 65 évnél idősebbek korcsoportjá
ba koncentrálódik (e korcsoportok 9,0, illetve 22,8 százaléka).

A fiatal nemzedékek már iskolázottak voltak. Az írástudatlanság ma nem 
jelent komoly problémát Vajdaság egyetlen nemzetiségénél sem.

Az iparosodás szükségleteinek és a kor követelményeinek megfelelően 
nagy változások történtek a vajdasági magyar népesség iskolai végzettségében, 
illetve műveltségi szerkezetében. A magyar népesség iskolázottsági struktúrájá
ban beállt változások sajnos nem tanulmányozhatók a folyamatosságukban. 
Ugyanis valamennyi 1945 után megtartott népszámlálás módszertana és külö
nösen az adatok feldolgozása nagyon különbözik egymástól. Ez nem teszi le
hetővé az iskolázottságra és műveltségi szintre vonatkozó adatok, mutató- és 
jelzőszámok összehasonlítását, a forrásanyag pedig nem hozzáférhető. Ezért a 
következő táblázat csak az 1981-es népszámlálási adatokat mutatja be összeha
sonlítás nélkül. Habár közzétették az 1991-es népszámlálás idevágó adatait is, 
nem hivatkozunk rájuk, mert elfedik a valóságot.

A 15 éves és ennél idősebb népesség iskolai végzettsége 1981-ben:

1 Vajdaság Szerb Magyar |
szám százalék szám százalék szám százalék

Összesen 1629 497 100,0 885 671 100,0 322105 100,0
1 I| 218 286 13,4 123 973 14,0 41459 12,9
2 100 843 6,2 60 529 6,8 14 581 4,5
3 345 550 21,2 177 112 20,0 81481 25,3
4 517 009 31,7 271685 30,7 109 650 34,0
5 231 046 14,2 125 857 14,2 46 829 14,5
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6 11173 0,7 8549 0,7 2371 0,7
7 46 494 2.8 26 490 3,0 6655 2,1
8 136 011 8,3 81020 9,1 17 559 5,4
9 17 496 1,1 9561 1,1 2825 0,9
10 41005 2,5 24 500 2,8 5446 1,7
11 42 828 2,6 25 935 2,9 5016 1,61 12 22 599 1,4 , 13 689 1,5 2814 0,9

1. Iskolai végzettség nélküli és az általános iskola 1-3. osztálya; 2. írástu
datlan; 3. Általános iskola 4-7. osztálya 4. Teljes általános iskola; 5. Ipari szak
munkásképző iskola; 6. Ipari szakmesteriskola; 7. Gimnáziummal; 8. Középfo
kú szakiskola; 9. Szakirányú középiskola; 10. Főiskola; 11. Egyetem; 12. Isme
retlen

Vehetjük, mint céltudatos politika eredményét vagy mint olyan jelenséget, 
amelyet még nem tudott leküzdeni a nemzetiségi politika. Megállapítható, hogy 
a magyar nemzeti kisebbség számára a Vajdaságban nem voltak hozzáférhetők 
a műveltségnek azon szintjei, amelyek hozzáférhetőek voltak és megadatottak 
voltak a szerb nemzet számára.

Pontosabban: nem volt hozzáférhető a műveltség minden szintjén az anya
nyelvű művelődés és oktatás lehetősége, és ebből kifolyólag a műveltségi szint 
szerkezete aránytalanságokat mutat a két nép között. A magyar nemzetiségű 
népesség struktúrájában egyharmaddal kevesebb a gimnáziumi végzettségű, 
mint a szerbében; csaknem feleannyian szereztek szakközépiskolai végzettsé
get, főiskolai végzettséget és egyetemi végzettséget, mint a szerb népességben. 
Mivel a magasabb szintű iskolai végzettség és műveltségi szint megszerzése hoz
záférhetetlen volt a magyarok számára, mert nem épült ki mindenütt az anya
nyelvű oktatás általános iskolai hálózata és rendszere, a magyar nemzetiségű 
középiskolát végzettek csupán 12,9 százalékát adták a vajdasági összes középis
kolát végzetteknek, a magyar nemzetiségű főiskolát végzettek csupán 13 száza
lékát adták az összes főiskolát végzetteknek, s végül a magyar nemzetiségű egye
temet végzettek csak 11,7 százalékát adták az összes vajdasági egyetemet végzet
teknek. Ezek az arányok sokkal rosszabbak, ha a magyarok iskolai végzettségét 
közvetlenül hasonlítjuk össze a szerbek vagy a Crna Gora-iak iskolai végzettsé
gével és nem a vajdaságiakéval.

A vajdasági magyarság az oktatási lehetőségek beszűkülése miatt kénysze
rül vállalni a szakképzetlen munkások sorsát a szerb társadalomban. Mivel 
azonban ebben a társadalomban a közvetlen termelőmunkát sohasem fizették 
meg, sem anyagilag, sem erkölcsileg nem becsülték, s most sem becsülik, inkább 
vállalja a vendégmunkás sorsát vagy az emigrációt a távoli tengerentúli és nyu
gati országokban, csakhogy jobb anyagi helyzetbejusson.
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H A R K A IIM R E

NÉPI MŰEMLÉKEK HELYZETE A  VAJDASÁGBAN

A Vajdaság, Jugoszlávia északi területe, mint köztudott, az alföldi nagytáj két 
földrajzi területét, Bácskát és Bánátot és a peremén lévő, a Száva folyóig terjedő 
Szerémséget öleli fel.

Területét 20 etnikum lakja. A több évszázada együtt élő népek egyazon 
vagy átmeneti különbségeket rejtő házrendszerben élnek. Ez természetesen 
olyan jellegzetességekre, mint a díszítőművészet vagy a lakásberendezés, nem 
vonatkozik.

Vajdaság háztípusa e területen található valós épületekben konkretizáló
dik modell értékű házrendszerré. Míg a háztípus az eszmei vonulatot, a ház
rendszer a valós modell értékű építészet gyakorlatát tárja fel. Ez a feltárás az 
épület alkotóelemeinek, kapcsolatainak, az alaprajzi, homlokzati és tömeg
struktúráknak a rendszervizsgálatát eredményezi. így a házrendszer definíci
ója több mint a háztípusé, és így szól: H ázrendszernek nevezzük a háztípus  
köré csoportosíth a tó  épületek m odellként való m egjelenését egy terület ép ítésze
tében.

E módszer árnyaltabb behatárolásokat eredményez, mivel a ház struktúrái 
variánsokban  élnek a terepen. A népi műemlékekkel foglalkozó műemlékvéde
lemnek ezeket a variánsokat, mikroházrendszereket kell felkutatnia és a tere
pen védenie. A mikroházrendszerek védésével a terület jellegzetes házrendsze
rét is védjük.

A fentiek tükrében elnagyolt a vajdasági lakóház alföldi vagy pannon  típu
sának megállapítása. Itt többről van szó és kérdés, hogy ezt a többletet a műem
lékvédelem felvállalja-e?

A házrendszeri struktúrák, amelyek az építkezésekhez kapcsolódó szerke
zeti elemek belső összefüggéseit mint egyforma gondolkodásra való törekvést is 
feltérképezik, a következő területeket határolták be:

1.) Egységes házrendszert Bácska és Bánát területére, amely kontinuális 
része annak a területnek, amely a Kisalföld északi területéig terjed. (A Kárpát
medence strukturális házrendszeri térképén HR-2-vel jelölve.) Jellegzetes 
strukturális elemei a tömörfalas falszerkezet, nyeregtetős tetőforma, alaprajzi 
kommunikáció, szabadkéményes füstelvezető, szobai és konyhai tüzelőberen
dezés, a tömeg- és a homlokzat kialakítása (Bácspetrőc, Ruski Krstur, Dolovo, 
Zmajevo, Zrenjanin, Mohol, Topolya, Savino Selo, Ritiševo, Kuštilj).

2.) Átmeneti zónát Szerémség területére ahol a HR-2 (alföldi vagy pan
non) házrendszer tömörfalas építési rendszere, szabadkéményes tüzelőberen
dezése, nyeregtetős tetőformája és jellegzetes homlokzatkiképzése, a Szávától 
délre lévő területek falazata (borona és vázszerkezetes sövényfal) és a ma Hor
vátországhoz tartozó Szlavónia alaprajza és benne elő- és tört tornác kialakítása 
ötvöződik. (A házrendszeri térképen ÁZ-7-nek jelölve.) Védett épületei is tük
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rözik a jellegzetes 
struktúrákat (Neš- 
tin, Beocsin, Leži- 
mir, Vojka, Srems- 
ka Kamenica, Ku- 
p inovo, L juba, 
Ogar, Karlovčić).

3.) A három- 
osz ta tú  lakóház 
bővítése lokális 
v a rián so k a t ho
zott, amelyek 

a) egyenes vo
nalú bővítése több- 
osztatú hosszú há
zat (Z re n jan in , 
Ljuba, Mohol, To
polya);

b) udvari keresztbővítése L alaprajzú házat (hazai terminológia a cirill T-t 
használja) (Savino Selo);

c) utcafrontos oldalházzá való bővítése fordított L alaprajzú házat (a hazai 
terminológia fordított cirill T-t használja) (Karlovčić);

d) L alaprajzokból U alakú telekbeépítést eredményezett (Ritiševo).
4.) Bánát erdős részeiben és Dél-Bánátban Versec környékén boronaházat 

és favázas lakóházakat találunk sütőharanggal a konyhai tüzelőnél, a Dunától 
délre található alaprajzzal (benne tört tornáccal) és kommunikációval, míg a 
többi struktúra a HR-2 házrendszerrel megegyezik. Lokális variánsként kezel
jük a megmaradt épületeket, mivel ezeket a határőrvidéki bánáti Hérák addig 
építették, mig át nem tértek a HR-2 házrendszer összes strukturális elemeinek 
használatára, kivéve a sütőharangot (Kuštilj).

5.) Szerémség területén lopott tornácot és a kémény aljának szomszéd felé 
történő kibővítését találjuk, amit „kucernek” neveznek (Ogar).

A szakmának a műemlékek teljes igényű kiválasztásánál ezeket a mikro- 
házrendszeri vonulatokat egyenletes terepi szórással kellett biztosítania. Az 
elemzés azt bizonyítja, hogy a kivételes értékeket képviselő huszonegy lakóház 
közül tíz lakóház tartozik a HR-2 házrendszerbe (Bácska és Bánát) és kilenc a 
szerémségi átmeneti zónába.

Öt lokális variánsnak is van egy-egy képviselője, a védett műemlékek kö
zött pedig négy hosszú ház szerepel.

Megállapíthatjuk, hogy a szakemberek elméleti síkon jó munkát végeztek. 
Védelem alá vonták Vajdaság népi lakóházainak összes strukturális variánsait. 
A védett műemlékek datálása a XVIII. század közepétől a XX. század 30-as 
évéig tartó periódust öleli fel.

A vajdasági műemlékvédők mindezt tették az 1951-ben alakult Tartományi 
Műemlékvédelmi Intézetben. Később regionális intézetek alakultak Sremska 
Mitrovicán, Szabadkán, Újvidéken és Pancsován.
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A vajdasági házrendszer (HR-2) és átmeneti zonális területe (ÁZ-7)
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Egy nemrégen napvilágot látott adat szerint a 884 vajdasági műemlék közül 
69 népi jellegű építmény. A népi műemlékek értékes fondjába tartoznak a már 
elemzett lakóházak. A védett műemlékek között találhatók még a szélmalmok 
(Melence -1881 és 1899, Orom -  1869, Csurog -  1846, Topolya -  1857, Obor- 
nyacsa), szárazmalom (Kikinda), mészégető (Monostorszeg), olajütő (Török- 
kanizsa) napsugaras oromzatok (Zenta), hombárok (Sztapár, Golubinci), ta
nyák (Verušić, Nosza), szentkutak (Sztapár, Tekija, zombori szállások, Bilié, 
Szabadka, Kovilj, Verbász, Botoš), vízimalmok (Donji Petrovci, Neštin, Rivica, 
Kusié), temető (Sztapár) és kápolna (Bezdán).

A műemlékek megvédése a helyszínen történik. Csak két esetben alkal
maztak áttelepítést (topolyai és a karadordevói szélmalom).

Csak a köztulajdonban és a mindennapos funkciókban tartott műemlékek 
megóvása folyamatos. A népi műemlékek állandó felügyelete és restaurálási 
munkát igényelnek. Az államkasszából azok a műemlékek részesülnek, amelyek 
köztulajdonban vannak. így az adminisztratíven védett privát tulajdonban lévő 
népi műemlékekre a társadamilag segített és pénzelt restaurálási munkák he
lyett a romlás, átépítés és esetenként a megsemmisülés vár.

A kivételes értékeket képviselő 21 lakóház közül csak 3 van köztulajdon
ban és csak 2 található a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet tulajdonában. 
Funkció tekintetében 2 tájházként szolgál, 1 köztulajdonban van, de elhagyott, 
a 16 magántulajdonban lévőt 11 esetben lakják támogatás nélkül. Egy tulajdo
nos nagyméretű átépítéseket végzett, két tulajdonos pedig lerombolta műemlé
ki házát. Az egyik ezt tette annak 200 éves fennállása alkalmából.

Hasonló heterogén képet fest a többi műemlék is. Vannak szépen restau
rált és megőrzött műemlékek (a kikindai szárazmalom a Kikindai Múzeum tu
lajdonában, a topolyai szélmalom a topolyai Žitokombinat munkaszervezet tu
lajdonában), tájházak (Bácspetrőc, Topolya), de vannak nagyon rossz állagú, 
privát tulajdonban lévő műemlékek (lakóházak, szélmalmok, vízimalmok, 
hombárok). A gombosi utolsó hajómalomra már csak emlékszünk. A szentku
tak és a vallási emlékek védelmét az egyház és a hívők szavatolják.

Az áldatlan helyzetet a nem megfelelő finanszírozási módszerben kell ke
resnünk. A műemlékvédelem ingadozik, amikor társadalmi pénzeszközt privát 
tulajdonban lévő műemlékre kellene fordítania.

A szakma enyhíteni szeretett volna ezen a helyzeten, mikor javaslatot tett 
szabadtéri néprajzi múzeumok létrehozására. A szerémségi átmeneti zónát Ku- 
pinovo központja képviselné, ahol a restaurálási munkálatok kisebb-nagyobb 
ütemben haladnak. A templom körüli 9 telekből álló utcakép néhány telkén 
található objektumokat sikerült restaurálni. Etnopark „in situ”.

A másik nagyméretű vállakózásnak, a palicsi szabadtéri néprajzi múzeum 
projektumának tervét a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet szak
emberei készítették el. A Bácskát és Bánátot felölelő HR-2 házrendszer falu
múzeumáról van szó, amely a kupinovói etnoparkkal lenne hivatott bemutatni 
a Vajdaság népi építészetének rezervátumi változatát. A tervezett falu alapsé
máját és környékét a parasztság rétegeinek lakóházai (nagygazda, középparaszt, 
nagycsaládszervezetben élő határőrök, XVIII. századi kisparaszt, szegénypa
raszt kertész, szegényparaszt dohánykertész, szegényparaszt konyhakertész, ha
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lász), ipari létesítmények (szárazmalom, szélmalom, vízimalom, mészégető), 
szakrális és kulturális létesítmények (kápolna, iskola, csárda, temető, út menti 
keresztek), településen kívüli létesítmények (hagyományos szállás, városias ta
nya, pásztorépítmények, budárkunyhó) képezték volna. Az elgondolást az 1990- 
ben felállított kiállítás és katalógusa hirdette utoljára.

A műemlékek védelme a társadalmi elvárásoktól a társadalom pénzbeli 
lehetőségéig és a társadalmi verifikálás hiányától a kiváló restaurálási példák 
széles skáláján ingadozik. Míg egyes műemlékeket a gondatlanság lerombolja, 
a szakma szabadtéri néprajzi múzeumokban gondolkodik és tervez. Reméljük, 
hogy a társadalmi felemelkedés és a műemlékvédelem teljes értékű verifikálása 
kellő helyre és rangra emeli a népi műemlékek védelmét az elkövetkező években.
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KALAPIS ZOLTÁN

ÉLETRAJZI KALAUZ

LUDASI JEROMOS 
(Ludas, 1671. november ? -  Szeged, 1731. ?)

Az udvari haditanács 1687-ben engedélyezte a „katolikus rácok” tömege
sebb letelepedését Szegeden, Szabadkán és Baján. Ők azonban valójában nem 
a szerbséghez tartoztak, mint ahogy azt az imént idézett korabeli forrás mondja, 
hanem a horvátsághoz. Ez a népcsoport a Velebit hegység két oldalának lanká- 
sabb részein élt, s még dalmatáknak meg bunyevácoknak is nevezték őket. Ez az 
utóbbi név, az újabb feltevések szerint, nem a hercegovinai Buna folyótól ered, 
amelynek vidékéről szintén jöttek telepesek, hanem a Velebit táján élő népes
ség bunja nevű kerek, kúptetős házairól, amelyek elütöttek mind a dalmáciai 
(tengermelléki), mind a dinári (hegyvidéki) háztípusoktól, s amelyeket letele
pedésük első éveiben a Bácskában is emeltek, de csakhamar áttértek a sokkal 
lakályosabb pannon házak építésére.

Beszivárgásuk azonban jóval az udvar engedélyezése előtt, a XVII. század 
legelején megkezdődött, azaz még a török hódoltság idején. Ludasi (korábbi 
nevén: Guganovié) Jeromos elődjei is a Velebit tengerpart felé eső részeiből 
húzódtak észak felé, s a Ludas-tó partja mentén találtak otthonra, úgyhogy ő 
már Ludason született, azon a tájon, amely már az átmeneti kőkorszakban is 
lakott volt, ősiségét 7000 éves régészeti leletek igazolják.

Ludasi a szegedi Ferenc-rend szerzetese lett, s a török kitakarodása után őt 
is kiküldték a bunyevác, s általában a szabadkai katolius hívők lelki gondozásá
ra. A város megújhodó élete 1686 után indult el. Ludasi Jeromos, a ferences 
protokollum bejegyzése szerint, 1693-ban került, Benyovics Bertalannal együtt, 
Szabadkára hitszónokként és lelkipásztorként. A Kulának nevezett palánkvár- 
ban lakott, amelyet Pongrácz János épített még 1470-ben részben gazdasági ud
varházként, részben katonai erődítménynek is szolgáló váracsként. Itt, az egyik 
helyiségben, 1695-ben kis kápolnát rendezett be. Ettől kezdve, több mint három 
évtizeden át rendszeresen felkereste Szabadkát, rendjének megbízatása alapján, 
amely sokáig az egyházi funkciók egyedüli hordozója volt, s a tanügy terén is 
úttörő tevékenységet folytatott. Jóllehet bunyevác származású volt, ő az igét 
már jórészt magyarul hirdette, Iványi István várostörténetének megfogalmazása 
szerint „a mise alatti dalmát éneklés is magyar ének által szorítatott ki.”

A gondosan vezetett háztörténet időrendben jegyezte az eseményeket, e 
szerint Ludasi 1698-ban és 1703-ban is a városban és környékén tartózkodott, 
1711-től pedig városlakó, de 1717-től már mindenképpen. Ebben az évben 
ugyanis, híveinek közreműködésével egy vályogból emelt rendházat adott át 
rendeltetésének, amit a rendgyűlés rendes rezidenciának ismert el, első prezi- 
dense pedig Ludasi Jeromos atya lett.

Ő már korábban kezdeményezte azt is, hogy az egész várat adják át a feren
ceseknek, mert a kápolna szűknek bizonyult, az istentiszteletet a szabad ég alatt 
tartották, a haranglábakat is várkastély előtt emelték fel. Az első döntés ugyan
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már 1718-ben megszületett, de a vár csak egy 1723-ban hozott királyi rendelettel 
került a ferencesek kezébe. A társlakó határőrvidéki kapitányok azonban csak 
a következő évben ürítették ki.

Ettől kezdve, azaz 1724-től Ludasi Jeromos, rendtársaival együtt, nagy 
erőfeszítéseket tett, hogy a várkastélyt templommá alakítsák át. Elsősorban a 
hívők közt végeztek rendszeres gyűjtést, de más forrásokból is pénz után néztek. 
Elég nehezen jött össze a szükséges összeg, úgyhogy az építkezést csak 1730-ban 
kezdhették meg. Ludasi ezt már nem érte meg, de azt, amit ő megkezdett, rend- 
társai befejezték.

A ma is álló Barátok temploma, s a mocsáron át hozzá vezető Barátok hídja 
1730-1736 között készült el, az előtte kialakított tér pedig Barátok tere lett, 
amelyet azonban 1861-től Teleki Lászlóról neveztek el, ma pedig Jovan Nenad 
cár nevét viseli.

KALMÁR ISTVÁN 
(Pacsér, 1821. november 9. -  Pacsér, 1885. ?)

Az Osztrák-Magyar Monarchia területén a legnépesebb nazarénus gyüle
kezet Pacséron jött létre közvetlenül a szabadságharc bukása után, 1850 legvé
gén. Alapítója a bocsári születésű vándorpróféta, Hackl Ferenc volt -  még a 
helybeli tiszteletest is megtérítette -, a szervezőmunkában pedig a tótkomlósi 
Bella József is részt vett, aki később majd, az üldözések elől, kivándorol Ameri
kába. Ők mindketten kapcsolatban voltak a szekta svájci alapítójával, Frőlich 
Henrik Sámuellel. A gyorsan gyarapodó gyülekezet élére Kalmár István került, 
a tanító, aki egyben félbemaradt pap is volt.

A közép-magyarországi, az erdélyi és a délvidéki nazarénus mozgalom önál
lóan, majdhogynem egymástól függetlenül fejlődött. Az 1840-ben megalakult 
pesti gyülekezetben Denkel János, Kropacsek János és főleg Hencsey Lajos vit
te a szót, a hívek pedig az iparoslegények közül kerültek ki, volt közöttük laka
tos, kovács, gölöncsér, olajmolnár, kékfestő. A bácskai újhitűek -  a pacséri gyü
lekezet mellett a moravicai volt a legnépesebb -  főleg a szegényparasztság és az 
agrárproletariátus soraiból verbuválódtak, ezért parasztszektáknak is nevezték.

A 175 évvel ezelőtt született Kalmár (előbb: Krámer) István, a legbuzgóbb 
bácskai nazarénus apostol apja gazdatiszt volt Pacséron. Ő a fiát papi pályára 
adta, de a teológiát nem fejezte be, mert kételyei támadtak az egyházi tanokban. 
Hazatérése után, némi huzavona után tanítói állást kapott Pacséron. A szabad
ságharcban való részvétele miatt bebörtönözték, de csakhamar kiengedték, s 
visszatérhetett szülőfalujába, ahol már gyökeret eresztett a nazarénizmus. 
Ezekkel az eszmékkel ő már a börtönben találkozott, s egyébként is közel állt 
hozzá az a felfogás, hogy a Bibliát mindenki szabadon magyarázhatja, ő maga is 
az evangélistáknál és az apostoloknál találta meg a megnyugtató válaszokat fel
merülő kételyeire, kedvére volt továbbá a titkos közösségekben uralkodó 
egyenlőség, a testvéri viszony, s egyetértett azzal is, hogy a keresztelést nem 
gyermekfővel, hanem felnőttkorban kell megejteni, a megtérés, a kereszténység 
tudatos vállalása után, meg hát a fegyverviselés megtagadását is magáévá tette, 
így aztán csakhamar a mély vallásos kegyességtől, a puritanizmustól áthatott 
szekta élére került.
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A történelmi egyházak nem jó szemmel nézték a szekta rohamos terjedé
sét, előbb legjobb hitszónokaik bevetésével próbáltak gátat emelni hódítása elé, 
majd a hatóság beavatkozásáért folyamodtak. Kalmár Istvánt néplázítás vádjá
val letartóztatták és bekísérték a zombori megyeházára, onnan a pesti börtönbe 
került, majd a bécsi tébolydába zárták. Itt lefordította az Új testamentumot, 
amelyet az „igazi keresztyénség” fő forrásának tekintett.

1863-ban tért haza, újra a szekta vezető embere lett, de később összeütkö
zésbe került az erősen megcsappant gyülekezettel, s teljesen visszavonult.

1873-ban a Pesti Naplóban jelent meg Eötvös K árolyt nazarénusok törté
nete című sorozata. Ezen felbuzdulva Kalmár felkereste a szerzőt, aki találkozá
sukat egyik könyvében (A nazarénusok, 1904.) így írta le: „Élt régebben Pacsé- 
ron egy meglehetősen iskolázott férfiú. Neve Kalmár István... Ő az újszövetségi 
szentírást latinból és németből lefordította magyarra és mikor engem 1873-ben 
fölkeresett, megmutatta könyvét, s átnézés végett heteken át nálam hagyta. Sze
rettem volna ezt a könyvet a Nemzeti Múzeum számára megszerezni, de erre 
nem tudtam rábeszélni. Egyetlen kézirati példánya volt belőle szép apró írással, 
szilárd kötéssel. Őt akkor a nazarénusok egyik helyi püspöküknek ismerték el. 
Később elégedetlenek voltak vele, s ő ... félrevonult...”

VÉRTES ÁRPÁD 
(Brassó, 1900. február 28. -  Szabadka, 1986. november 29.)

Gyermekfejjel került Észak-Bácskába -  a regényes Cenk alól a romantikus 
Palicsi-tó mellé -, egy szabadkai szatócsüzletbe, akinek a tulajdonosa, rokoni 
kapcsolatai révén, kötelességének tartotta, hogy a távoli, sokgyermekes, kötél
gyári munkásszülők helyzetén úgy is segítsen, hogy egyik gyermeküket kitanítas- 
sa, kenyeret adjon a kezébe. A tizenéves Vértes Árpád reggelenként csomag- 
szállító triciklin szállította a péksüteményt, napközben pedig a gyarmatárut.

Már inaséveiben kapcsolatba került a munkásmozgalommal. Kalmár Jenő, 
a szabadkai kerületi munkásbiztosító igazgatója, a Magyarországi Szociálde
mokrata Párt városi vezetőségének elnöke figyelt föl az érdeklődő ifjúra, s szár
nyai alá vette.

A szocialista ifjú munkásmozgalomban az idő tájt a nyolcórás munkaidő, a 
kétévi tanoncidő, a nappali tanoncoktatás bevezetése (az esti helyett), meg a 
vasárnapi munka és az iskoláztatás eltörlése volt a fő célkitűzés, ebből a rokon 
munkaadó csak annyit tudott teljesíteni, hogy a vasárnapi kihordás időpontját
7 és 10 óra közé korlátozta.

A háborús években valamelyest csökkent a könyvkiadás, de a Népszava, a 
Huszadik Század és az egyéb kiadványok révén sok olvasmány jutott a boltosse
géd kezébe. Különösen Szabó Ervin cikkei, tanulmányai voltak rá nagy hatással, 
meg hát Lassalle, Rosa Luxemburg munkái.

Vértes Árpád a Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadseregben szolgált, a 
bukás után pedig visszatért az akkor megalakult Jugoszláviába, ahol bebörtö
nözték a hírhedt belgrádi Glavnjaőában, majd Magyarországra toloncolták. Ott 
1921 és 1923 között az ugyancsak cégéres zalaegerszegi internálótáborban tar
tották fogva egy belügyminiszteri rendelet értelmében, amely kimondta, hogy 
„őrizetbe veendők mindazok, akik az állam biztonságára vagy a közrendre és a
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közbiztonságra veszélyesek, aggályosok és gyanúsak, valamint gazdasági okok
ból károsak”.

Hazatérése után Újvidéken telepedett le és a Telepen vegyeskereskedést 
nyitott. Politikai tevékenységét a húszas-harmincas években a Vajdasági Szocia
lista Párt tagjaként folytatta, egy időben a párt szócsövének, az Újvidéken meg
jelenő Munkás Újságnak a szerkesztője is volt. A munkásegység-politika híve
ként a húszas-harmincas években részt vett az Egységes Munkáspárt, majd a 
Dolgozó Nép Pártjának, később pedig a Népfront megalakításában, de szembe
szállt az illegális Kommunista Párt azon törekvésével, hogy ezeket a szervezete
ket kizárólag az ő forradalmi politikájuk gócpontjaivá tegyék. Vértes Árpád a 
parlamentarizmus, a reformok embere volt, baloldali centrista. Ilyen minőség
ben internálta 1940-ben a királyi hatóság, a kommunistákkal együtt, a bileéai 
koncentrációs táborba.

1941 és 1944 között, munkásmozgalmi tevékenységéért, többször letartóz
tatták, 1944 októberében egyévi börtönbüntetésre ítélték, majd egy kései zsidó
csoporttal a dachaui haláltáborba toloncolták, de a legrosszabbat elkerülte.

1945 júniusában tért haza és bekapcsolódott a politikai életbe. Beválasz
tották a Népfront vajdasági bizottságába, a Népfront újvidéki szervezetének 
elnöke volt, meg tartományi képviselő. Társutasként, kirakatemberként kezel
ték, amit ő, a küzdő aktivista, a munkásérdekek védelmezője nehezen viselt el, 
s így gyakran szembetalálta magát a hatalom diktatórikus, ellentmondást nem 
tűrő jellegével. Újvidéken a mozivállalat, Szabadkára való költözése után pedig 
a Metál Vaskereskedelmi Vállalat igazgatója volt. Leváltása után a Pátria Szálló 
építését vezette.

1969-ben ment nyugdíjba. Egy életen át hű maradt szociáldemokrata esz
méihez, a munkásság helyzetét a munkásállamban is javítani kívánta. A politikai 
hatalom kérdését a demokratikus eszközöktől, az általános választójog szabad 
alkalmazásától tette függővé. A Kommunista Pártba, illetve a Kommunista Szö
vetségbe nem lépett be, még akkor sem, amikor ez előnyöket biztosított volna 
számára. A másságot, a demokratikus sokszólamúságot képviselte egy korban, 
amely az egyöntetűséget, a teljes politikai homogenizálást tűzte zászlajára.

GYÖRGY MÓR 
(Szabadka, 1851. december 5. -  Szabadka, 1929. január 1.)

A Szinnyei-féle lexikon zeneszerzőként és földbirtokosként tartja számon. 
Ez az utóbbi azonban enyhe túlzás, mert az örökölt 40-50 holdjával még közép
birtokos is alig volt. Valójában a család sem tartozott az arisztokrata vagy a 
dzsentri réteghez, hanem a vagyonos polgári osztály elitjéhez, akiknek gazdasá
gi ereje a kereskedelemből fakadt, „előkelőségük” meghatározója a pénz volt. 
Ott találjuk őket is, évtizedeken át, a páholybérlő, színházlátogató illusztris csa
ládok között, a Vojnitsokkal, Váliakkal, Rudicsékkal, Vermesékkel, Törleyék- 
kel, Mukitsékkal, Zomborcsevicsékkal, Parcseticsekkel, Antunovicsékkal, 
Gyelmisékkel, Mamuzsitsokkal és a többiekkel.

György (1905-ig: Geiger) Mór vakon született, a család nagy gondja és fi
gyelme vette körül, úgyhogy hamar felfigyeltek zenei érdeklődésére, magánta
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nárt fogadtak mellé. Felnőttkorában évtizedekig a zsidó hitközség kántora volt, 
zeneszerzéssel is foglalkozott. „...Bár zeneművelésre eddig vármegyénkben nem 
sok tér nyílt -  közli az 1898-ban megjelent Dudás-féle megyei monográfia -, 
újabban többen foglalkoztak nálunk is zeneszerzéssel”, s Állaga Géza (Becse), 
Gaál Ferenc (Szabadka) és Bergmann Ágost (Zombor) neve mellett megemlíti 
az ővét is.

Garay Béla színháztörténete szerint (Az ekhósszekértől a forgószínpadig, 
1953) első zenés darabját, a Trójai háborút 1868-ban -1 7  éves korában! -  adták 
elő Szabadkán. Ezt az adatot többi forrásunk azonban nem valószínűsíti, vagy 
éppen kérdőjellel közli.

Az első, korabeli írott forrásokkal is alátámasztható operettjét, Midász ki
rály ítélete címmel, 1879-ben, a szabadkai „kőszínház” felépítésének 25. évfordu
lója alkalmából mutatták be. Összesen hat operettet írt, az említetteken kívül 
még a kövektezőket: Az utolsó, 1887-ben mutatták be; Szép Heléna Ilinoisban 
(alighanem a Trójai háború átdolgozott változata), 1890; Udvari kaland, 1903\A  
trónörökös, 1916.

György Mór sem volt próféta saját hazájában (igaz, másutt sem). A Szép 
Heléna Ilinoisban bemutatója kapcsán a Szabadkai Hírlap azt írta, hogy „a darab 
kritikán alól van”, a gyengécske librettó pedig a „banalitások és a színpadi tudat
lanságok tárháza”. A Midász király ítélete című operettjének dallamai pedig, a 
Szabadkai Ellenőr színházi kritikusának megállapítása szerint „ismeretesnek 
látszanak.”

Legnagyobb sikere az Udvari kalandjának volt, amelyet Temesváron, Bu
dán és Gleichenbergben is bemutattak. A Szabadkai Közlöny szerint a motívu
mok itt is ismerősek, de vannak benne „igazán fülbemászó zeneszámok”, s a 
szöveg is „mulattató és ügyesen van összeállítva.”

Mintegy 200 kisebb szerzeménye maradt fenn. Zenekari műveket, nyitányokat 
írt, meg több keringőt is: Noblesse obiige (1883); Fantasie sur melodies Hebraiques 
(1884). Kardalait az Apollo című folyóiratban, azaz az antológiái férfikargyűjte
ményben tette közzé, amely 1886-tól jelent meg Goll János szerkesztésében.

Szabadkán 1909-ben megünnepelték György Mór zeneszerzői munkássá
gának 40. évfordulóját. A Bácsmegyei Napló egy alkalmi cikkében méltatta az 
ünnepletet, a szerző tapintatosan úgy fogalmazott, hogy a vak zeneszerző „ha 
nem is országrengető, világfelforgató talentum, de mindenestre jeles munkása 
a magyar zenének...”

FOGARASI JÁNOS 
(Retteg, azaz Reteag, Románia, 1770 körül -  Karlóca, 1826. december 6.)

Egy erdélyi vándor harangöntő család sarja csaknem harminc éven át -  a 
XVIII. század végétől a XIX. század első negyedéig -  sok sikerrel működött 
vidékünkön. Rövid dél-bánáti tartózkodás után Karlócán ütött tanyát, s műkö
dését kiterjesztette a mai Vajdaság egész területére.

Fogarasi János egy Nagy-Szamos-völgyi faluból ered, ahol a harangöntés 
hagyományos foglalkozás volt. Fogarasiról először a XVIII. század legvégén tör
ténik említés: a sárospataki református levéltárban található, 1801-ben kelte
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zett egyházlátogatási jegyzőkönyv közli, hogy a körtvélyesi (Hrušov, Szlovákia) 
templomban lelhető két harangot „a Ref. Ekklésia költségével” Cserépi Ferenc 
és Fogarasi János öntötte 1796 áprilisában.

Két évvel később már a Bácskában találjuk feleségével, s apjával, Illéssel: 
az újverbászi református és evangélikus egyházaknak öntött egy-egy harangot, 
amelyeket közös haranglábra helyezett. Innen Versecre kerültek, s a XVIII. 
század legvégén az ottani görögkeleti egyházmegye területén fungáltak. Nem 
tudjuk, hogyan kerültek, milyen információk alapján, kinek a meghívására Fel
vidékről a déli részekre, meg kell elégednünk egy korabeli irat megfogalmazá
sával: „... Valami fatum által ide vetődtek Némely Erdélyi Harangöntő Meste
rek...” Dél-bánáti tartózkodásukat azonban okleveles adatok igazolják.

Stevan Stratimirović karlócai érsek érdeklődésére a versed görögkeleti 
püspök 1800. április 2-án keltezett levelében dicséri az „erdélyi majsztereket”, 
közli, hogy szépen csengő harangokat öntöttek a mesiéi kolostornak, továbbá 
Fehértemplomnak, Pancsovának és néhány falunak is. Ennek alapján az érsek 
meghívta Fogarasit, hogy telepedjen le Karlócán, a szerb görögkeleti egyháztar
tomány székhelyén. Mesterünk elfogadta a sok munkával kecsegtető meghívást 
(az apja időközben meghalt), s feleségével, meg segítőtársával, a verseci szárma
zású Peter Bottával letelepedett Karlócán. 1802-ben már Golubincin dolgozott, 
1803-ban pedig Neštinben, Šiden és Hopovón.

1805 végén eladta 16 kapa szőlejét és 2 kapa gyümölcsösét, azzal a szándék
kal, hogy Belgrádba költözik. Erre azonban csak 1808-ban került sor, s ekkor 
segédjével együtt, a szerb felkelők ágyúöntője lett. 1808 tavaszától 1809 végéig 
összesen 30 ágyút öntött a hozzá való golyóbisokkal együtt. 1811 júniusától 
ismét karlócai polgár: 3500 forintért 26,5 kapa szőlőt és fél hold gyümölcsöst 
vásárolt. Az ágyúöntés, mint mindig, most is jövedelemzőbbnek bizonyult a ha
rangöntésnél.

Abban az időben Ausztria békét kötött a törökkel, s ezért császári parancs
ra vizsgálat indult annak megállapítására, hogy Fogarasi hogyan kerülhetett 
Belgrádba. A titkos jelentések megerősítették, hogy Fogarasi álnéven tartózko
dott a felkelőknél, sőt az első szerb ágyúöntőt, Milisav Petroviéot is ő vezette be 
a mesterség titkaiba, de megállapításukat nem tudták bizonyítani, így aztán Fo- 
garasinak, „a nyíltszívű, egyenes embernek”, ahogy az egyik titkos jelentés 
minősíti, nem lett semmi baja.

A belgrádi tartózkodás előtt és után Fogarasi folytatta eredeti szakmáját: 
1807-ben Járekon és Petrőcön dolgozott, 1812-ben a maradéki pravoszláv 
templom harangját készítette el. 1813 és 1817 között főleg Bácskában műkö
dött: Zomborban is járt, 1814-ben Szabadkán, 1915-ben Feketicsen öntött ha
rangot. Később újra Szerémség falvait járja.

1823 vége felé „kettes fogatával”, segédjével együtt Bukovinába és Moldvá
ba indult, útlevelének leírása szerint 56 éves, közép növésű, zömök, barna em
ber volt. 1825-ben újra Karlócán találjuk, az utolsó harangot Ležimiren öntötte 
1826-ban. Még ugyanebben az évben meghalt. Fogarasi emlékét levéltári okmá
nyok őrzik -  harang egy se. A háborúk során ágyúkat öntöttek belőlük...
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ALKOTÓMŰHELY

SZENTELEKY NAPOK 1996 

JUHÁSZ ERZSÉBET

A MAI VAJDASÁGI MAGYAR IRODALOMRÓL

1994-ben volt egy tanácskozás Debrecenben a vajdasági magyar irodalomról. A 
szlovákiai Peéry Rezső két háború között megfogalmazott mondatát idéztem 
akkor, mely az ottani magyar irodalomra vonatkozóan íródott le, de úgy érez
tem, hívebben összegezi a vajdasági magyar irodalom jelenére vonatkozó hiá
nyosságokat, s azok gyökereit, mint mindaz, amit én mondhattam volna róluk. 
A mondat így hangzott: „Irodalmunk mögött nincs létértelem, nincs idegekkel 
lereagált alkotó gondolat, nincs éltető eszmei nyugtalanság. Irodalmunk legna
gyobb része periferikus termelés lett.”

A helyzet, jó néhány kivételtől eltekintve, azóta sem változott a szépirodal
mi műveket illetően. Sőt, mintha az utóbbi időben az esztétikai érvénnyel alig 
vagy egyáltalán nem is rendelkező művek még jobban elszaporodtak volna. 
Ugyanakkor arra is felfigyelhettünk, hogy nálunk is megteremtődött annak igé
nye, hogy a térség társadalmi-politikai változásai révén újra áttekintsük irodal
munk eddigi történetét. Úgy érzem, rendelkezünk már azzal a távlattal, mely 
rálátást biztosít veszteségeinkre, hiányainkra éppúgy, mint a továbbélés esélye
inek felmérésére.

Ebből a szempontból igen jelentősek azok az elmúlt két-három év során 
megjelent könyvek és írások, amelyek e kérdésekkel foglalkoznak.

Kétségtelen ugyanis, hogy a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján lezá
rult egy korszak a magyarországi magyar irodalomban éppúgy, mint a kisebbségi 
magyar irodalmakban. S nyilván a nyugati magyar emigráció irodalmában is. 
Ahhoz, hogy a jugoszláviai, illetőleg vajdasági magyar irodalomban végbement 
változásokról beszéljek, szükségem van egy tágabb kontextusra. S ezt, a dolgok 
természetéből következően, mindenekelőtt a többi kisebbségi magyar irodalom 
hasonló jelenségei képezhetik.

Kiindulópontom Elek Tibor Az önmetaforák születése és alkonya című ta
nulmánya. E tanulmány többé-kevésbé tényként kezeli azt a jelenséget, hogy a 
kisebbségi magyar irodalmakban az önmetaforák kora a végéhez közeledik. 
„Trianon után -  írja -  az új országhatáron kívül rekedt magyarságot mindenütt 
váratlanul érte a megszokott többségi pozíciót felváltó kisebbségi helyzet. Az 
első évek megdöbbenése, tehetetlenségérzete, meneküléshulláma után a helyi 
értelmiség mindenütt hozzálátott a kisebbségi nemzetközösség életfeltételeit 
biztosító önálló társadalmi, politikai, kulturális intézményrendszer megterem
téséhez.” Majd felvázolja az Erdélyben megteremtődő transzilvanizmus eszmé
jét, mely a gyöngy-kagyló-szimbólumban összegeződve azt fejezi ki, hogy „a 
kagyló védekező reflexének folyamata kisebbségi sorsképletté, a nehézségek el
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lenére vállalt tudatos értékteremtéssé emberiesül”. A csehszlovákiai magyarság 
két háború közti eszmélésére vonatkozóan mondja, hogy a történelmi hagyomá
nyok hiánya és a szellemi-kulturális élet fejletlensége következtében a transzil- 
vanizmushoz hasonló gazdag eszmevilág helyett csak egy-két alapelvre épült az 
egyébként is jóval szűkebb körben ható ideológia. „Ami Erdélyben kisebbségi 
humanizmusként fogalmazódott meg, vagy kisebbségek modell értékű szerepe
ként (...) az a Felvidéken már egyenesen kisebbségi messianizmusként jelent 
meg. A megnyomorított kisebbségi létezés nyomán kialakuló lelki atmoszféra a 
szabálytalan életérzések és helyzettudatok melegágya lett.”

Ami a Trianon utáni öneszmélést illeti a Vajdaságban, egy korábbi tanul
mányomban már részletesen kifejtettem, hogy -  megítélésem szerint -  itt a 
couleur locale, a helyi színek elmélete meghirdettetett ugyan, de esztétikailag 
értékes műveket csak elvétve tudott teremteni, s az a kevés is, néhány jó vers és 
novella 1945 után feledésbe merült. Csak maga a szólam maradt meg az irodal
mi köztudatban, az is úgy, mintha ama disznóólszag alapkövetelménye lett s 
maradt volna a helyi színnek. Ennyit a Trianon utáni öneszmélés vajdasági ha
gyományáról.

A szükségszerűen túl hosszú bevezető után most jutottam el előadásom 
tulajdonképpeni tárgyához, ahhoz, hogy a történetiséget szem előtt tartva mu
tassák rá a provinciális igénytelenség mindennél fenyegetőbb mai veszélyére, s 
nekilássak a vajdasági magyar irodalomban az utóbbi években szárnyra kapó 
hamis tudat s a vele járó dilettantizmus feltérképezéséhez.

Az ötvenes évek magyar irodalmában a két háború között meghirdetett 
helyi színek elmélete keveredett a kommunista propagandával. A templomto- 
rony-perspektíva, vagy tópartiság a testvériség-egységet építő öntudatos kom
munista propagandájának kettős korlátoltságával. Ezek ellenében emelkedik ki 
új színfoltként Fehér Ferenc első és második verseskötete (Jobbágyok unokája, 
\953\Álom a dűlőutakszélén, 1956), melyek vállalják a személyes sors áldását és 
átkát, ennek az örökségnek a feldolgozhatatlanságát, „jelenbe forrósításának” 
képtelenségét. Nagy kár, hogy e költészet e problémákkal való mély szembesü
lés helyett a sekélyesség, a „kelmésség” felé kanyarodott el. S noha évtizedeken 
át a vajdasági magyar irodalom legismertebb költőjének számított, s minden 
bizonnyal ő rendelkezett a legszélesebb olvasótáborral, tényleges létkérdések, 
gondok és kétségek helyett e költészet jobbára az önsajnálat és a kirakatvalóság 
„megéneklése” között vacillált csupán. Annak az irodalmi korszakváltásnak, 
mely az Új Symposion-nemzedék fellépésével következett be a vajdasági magyar 
irodalomban a hatvanas évek elején, Gerold László szerint voltak előzményei. 
„A Symposion képviselte modernség hajszálgyökerei -  írja -  az ötvenes évek 
HídjÁba nyúlnak vissza, attól függetlenül, hogy a mozgalom nem vállalt közös
séget sem az 1945 utáni évekig kötelező irányzattal szembeforduló írókkal, akik 
az ötvenes évek elején-közepén a Majtényi Mihály, majd Herceg János szerkesz
tette Hídban publikálva perelték vissza a politikától az irodalom önelvűségének 
jogát, s voltak ilyképpen egy adott pillanatban modernek.” Nincs okom kétségbe 
vonni a fentieket, a Symposion hozta korszakváltás súlyán és jelentőségén azon
ban ez mit sem változtat. Minthogy valóban e nemzedék fellépése jelentette az 
első markáns szembeszállást a provincializmussal.

Nem véletlen, hogy mai szögből nézve ez lesz igazán hagnsúlyos. A mai 
helyzet felmérésekor ugyanis számot kell vetnünk örökségünkkel. S e számve
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tésből az derül ki, hogy a Symposion-örökség leglényegesebb vonása egyrészt kiik
tatódott az irodalmi köztudatbólf másrészt meghamisítódott Az irodalmi köztu
datot plurális fogalomnak tételezem, tehát mindkettő érvényes egyidejűleg. Mi
előtt ezt részletezném, el kell mondanom, hogy mit tartok én ma a Symposion 
legfontosabb örökségének. Mindenekelőtt az irodalom és kultúra látókörének 
kiszélesedését, az ebbéli ismeretek folyamatos gyarapítását, s a formaprobléma 
iránti fogékonyság folyamatos művelését. Bányai Jánost idézve: „amivel akkor 
szemben álltunk, a tespedt mozdulatlanság, a vidékies színvonalatlanság, az ide
gen földről származó gondolat és érzés visszautasítása, a banalitások, a provin
cializmus, a por és a hagyománytalanság, a sár és a disznóólszag (...) az irodal
mat, a kisebbségi irodalmat is, ki akartuk menteni a közvetlen használhatóság 
nyűgéből. Nem hagytuk az irodalmat másra használni, mint arra, amire és ami
ért ősidők óta van. Más szóval, komolyan vettük azt, hogy esztétikum, hogy iro
dalmi érték, törődtünk azzal, hogy irodalmi forma és irodalmi stílus, sokat adtunk 
az irodalmi tájékozódásra, arra tehát, hogy otthon legyünk az irodalomban.”

Röviden így foglalható össze mindaz, amit a Symposion megjelenése kor
szakalkotó újdonságként behozott a vajdasági magyar irodalomba. Abból azon
ban már jóval kevesebbet fogadott be annak idején is az ún. irodalmi köztudat, 
hogy mindez a szélesebb irodalmi és művészeti tájékozódás, a forma és a stílus 
kiművelését eredményezte évtizedeken át. A Symposion kezdettől fogva 1983-ig 
bezárólag az induló irodalmi nemzedékek műhelye volt. S ha kezdettől fogva 
mindvégig egyenetlen volt is a színvonala, mert voltak iskolás dolgozatok benne 
éppúgy, mint hányaveti stílusban megírt szövegek, irányvételének egészén azon
ban ez nem változtatott, széles látókörüsége, igényessége mindig maradandóbb
nak bizonyult. S a Vajdaságban 1983-ig nagyobb esélye volt saját hangjának 
megtalálására annak, aki ebben a műhelyben töltötte íróságának inaséveit. Mert 
a saját hang az irodalomban nem lehet más, mint az író közérzetének, életérzé
sének és világlátásának a mű öntörvényűsége szerinti megfogalmazása. Nincs 
öntörvényűség önmagában, csak a fentiektől elválaszthatatlan összefüggésben. 
Minden valamirevaló mű alapfeltétele, hogy az író önnön konkrét tapasztalata
iból megteremtődő közérzete, életérzése és világlátása az áttételek bonyolult 
hálózatrendszerén keresztül fogalmazódjék meg. Enélkül nem nyithat az egye
temes felé. Enélkül nem lehet más, csak publicisztika, mely érthetőnek érthető 
ugyan, de nem mozgatja meg az olvasó képzeletét, nem járja át egész valóját, 
egyszóval: semmi esélye arra, hogy esztétikai élményt váltson ki. E tapasztalatok
-  itt és most hangsúlyoznom kell! -  nem függetleníthetők a kisebbségi sorstól, 
s nyomán kialakult életérzéstől, de semmiképp sem szűkíthetők kizárólag az 
ebbéli tapasztalatokra.

A vajdasági magyar irodalom legnagyobb szerencsétlensége, hogy volt 
ugyan írói műhelye, olvasói műhelye viszont nem volt. A kisebbségben élő nép
csoportokban alig van esély arra, hogy végbemenjen az olvasók rétegeződése. 
így aligha tévedek, ha úgy fogalmazok, hogy a vajdasági magyar irodalom kivé
teles szerencséje, hogy a többi kisebbséghez viszonyítva a hatvanas évektől a 
nyolcvanas évek elejéig kevésbé korlátozta a kommunista gondolkodás unifor
mizmusa, ám mindazt, amit műveltségben, tájékozódásban, az irodalmi forma 
és az irodalmi stílus terén elért, nem is beszélve a társadalmi-politikai visszássá
gok leleplezését illető radikalizálódásáról -  nem tudta vitathatatlan értékként
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beleplántálni az irodalmi köztudatba. A Symposion nem egy, hanem több nem
zedék változó törekvéseit fejezte ki. Mert ha ez megtörtént volna, Jugoszlávia 
széthullása, az évekig tartó háború, az általános ínség, s a nagyszámú elvándor
lás sem tudta volna ilyen gyökeresen megváltoztatni a vajdasági magyar iroda
lom és kultúra színvonalát. Ma alig van látható nyoma és ösztönző hatása annak, 
hogy nincs kultúra és nincs irodalom tájékozódás és szívós szellemi munka nél
kül. Nélkülük csak provinciális igénytelenség van, önelégültség és beszűkültség. 
A mai vajdasági magyar irodalomra, jó néhány változatlanul színvonalas íróját, 
esztétáját kivéve, a provincializmus és a műveletlenség mind nagyobb térhódí
tása jellemző. S mintha most támadt volna fel az igény mindarra, ami a többi 
kisebbségi magyar irodalomban végre leáldozott.

„Az individuum lázadása a kisebbségi magyar irodalmakban nem most 
kezdődött tehát, hanem a hatvanas-hetvenes években -  írja már idézett tanul
mányában Elek Tibor -, akkor indultak el azok a nemzedékek, amelyek az 
elődeik által felvállalt szerepeket, az általuk képviselt irodalomeszményt már 
nem tudták, és nem is akarták követni. Nem, mert már nem érezték magukat 
feljogosítva a közösség képviseletére, mert nem akarták a személyiség érdekeit 
egy elvont kollektívum mögé helyezni, s nem akarták összekeverni az erkölcsöt 
és az esztétikumot, mert a művészet nevében elzárkóztak mindenféle eszközsze
reptől, s mert a szolgalelkűség mellett szakítani vágytak az önkorlátozó „való- 
ságábrázolással”. A hetvenes években a közösségközpontú és a személyiség- és 
esztétikumközpontú irodalomeszmény együttélése, de még az előbbi túlsúlya 
figyelhető meg mind a romániai, mind a szlovákiai magyar irodalomban (a jugo
szláviaiban már akkor is fordítva).” A kilencvenes évektől kezdődően azonban, 
amikor a többi kisebbségi irodalomban előrevivő törekvések hódítottak tért, 
Vajdaságban épp fordítva, hangot kaptak azok az eszmék, amelyek szerint csak 
az az igazán hiteles irodalmi mű, mely kisebbségi sorskérdéseinket szólaltatja 
meg. Vajda Gábor „délvidéki” magyar irodalomtörténete például így fogalmaz 
erről: „Az, hogy valaki »vajdasági« író-e, a születés és lakhely esetlegességén túl 
annak kérdése, hogy élményvilágában meghatározó erővel van-e jelen a kisebb
ségi sors. Ennek hiteles kifejezésében középszerű tehetségek is jeleskedhetnek, 
minthogy az esztétikumot a mi vidékünkön magától értetődően támogatja meg 
az etika értéktartománya.”

A fenti gondolkodásmódot még akkor is egyértelműen el kell utasítanom, 
ha -  sokat töprengve rajta -  mindenképp el kell ismernem Pomogáts Béla azon 
kitételének realitását, amely szerint „az irodalmi produktumoknak vannak bi
zonyos értékszintjei: tehát léteznek olyan irodalmi alkotások (életművek), ame
lyeknek egy regionális szellemi térben nagy jelentőségük van, a nemzeti iroda
lom körében mindazonáltal nincsenek igazán jelen. (...) Ez egyrészt esztétikai, 
másrészt recepciós kérdés, minthogy vannak olyan művek és írók, akiknek a 
szellemi befogadása csupán egy szűkebb: regionális kultúra részéről történt 
meg.” Tegyük fel, hogy a realitásokat szem előtt tartva helytálló a fenti megálla
pítás. Mégis két alapvető ellentmondás rejlik benne. Az egyik az, hogy a magyar
országi recepció túlnyomó többsége máig is azokat a kisebbségi léthelyzetben 
írt műveket helyezi előtérbe, amelyek a regionális irodalmak és kultúrák szem
pontjából bírhatnak jelentőséggel. (Kivételek persze, hála istennek, akadnak.) 
A másik ellentmondás a működőképes kritikai értékrenddel van összefüggés

867



ben. Ez ugynais vagy működik, vagy sem. S ha működik, akkor határon innen és 
túl egyaránt a valódi értékeket hivatott affirmálni. Amíg Grendel Lajos a szlo
vákiai magyar irodalom „felszabadító harcáról” beszél, a kollektivista monu- 
mentalizmus alól való felszabadulást értve alatta, vagy ahogyan Balla Kálmán a 
hetvenes-nyolcvanas évek szlovákiai magyar lírájáról ír, megállapítva, hogy 
„válságba jutott az a magatartás, mely a fölérendelt elv, a közösség érdekeire 
hivatkozva tett engedményeket a személyiség rovására”. S amíg az erdélyi Visky 
András arra a megállapításra jut, hogy „A (kisebbségi) áldozathozatal napipa
rancsa ugyanúgy a komor uniformizáció és humortalan bolsevizáció irányába 
hat, mint az, ami ellene megfogalmazódik. A szolgálat, abban a formában, ahogy 
örökségként a két világháború közti megfogalmazásban ránk hagyományozó- 
dott, kizárólag a nép testében feloldott individuummal számolt.” Addig nálunk, 
épp a kilencvenes évektől kezdődően, ha nem is egyeduralmúan, mindennek az 
ellenkezője is hangot kapott. Holott ha van merszünk nyíltan szembenézni e 
kérdésekkel, nem tapasztalhatunk mást, mint „a nagy közösségi ideológiák, utó
piák lejáratódását, megszűnését, amit a kisebbségben élő magyar értelmiségi 
kétszeresen is megtapasztalhatott a nagy baloldali utópia mellett a megmara
dást legfőbb értékként tételező nemzeti kisebbségi ideológiák kudarcát is átél
ve. Szembesülve a túlélésre berendezkedett stratégiák csődjével, azzal, hogy az 
egykori önmetaforák alapképlete, a teremtő fájdalom heroizmusa és a műalko
tás pótszere csak egy szűk réteg számára jelenthet nagyon is kétséges megoldást, 
közösségi érvénnyel nem bírhat, amint azt az utóbbi évtized szomorú exodusai 
bizonyítják”.

E végzetes visszafejlődés, s egyben a provincializmus nyomasztóan erőtel
jes újbóli térhódítása megítélésem szerint talán elsősorban abban leli magyará
zatát, hogy kiiktatódott az irodalmi köztudatból az a tény; hogy a vajdasági magyar 
irodalomban a Symposion-mozgalom teremtette meg a korszerű irodalmiság alap- 
feltételeit.

A vajdasági magyar irodalom mai válsága mindenekelőtt irodalmi önisme
retünk hézagosságából ered. Nálunk 1945-től kezdődően -  a hatvanas éveket 
kivéve -  nem volt többé súlya és jelentősége az irodalomnak. A két világháború 
között -  a zömmel gyönge művek ellenére is -  volt. Herceg János írja visszaem
lékezéseiben, hogy a Kalangyát a kutya sem olvasta ugyan, de a Kalangya-este
ken a magyar értelmiség és polgárság kötelezőnek érezte a megjelenést. Az 1945 
utáni korszakban egyedül a hatvanas években mutatkozott az irodalom iránt 
igazi érdeklődés. S ez elsősorban az Új Symposion iránt teremtődött meg. Az 
irodalmi estjeik iránt éppúgy, mint az általuk szervezett vitaestek iránt. Ezeken 
szép számmal jelentek meg értelmiségiek és egyetemista fiatalok. Ez az ér
deklődés azonban mind lanyhábbá vált. Nem kell azon csodálkozni, hogy kevés 
érdeklődésre számíthattak azok az első nemzedéket követők symposionisták, 
akik az irodalmi értékek affirmálását, az irodalmi stílus és formaprobléma kér
déseit tarották elsődlegesnek. A Symposion iránti érdeklődés igazából csak ak
kor éledt újjá, amikor összeütközésbe került az aktuális hatalommal. Az utolsó 
a nyolcvanas évek elején következett be, s ez 1983-ban az akkori főszerkesztő 
leváltásával s a szerkesztőség kényszerű szétszéledésével járt. Attól kezdve több 
félbeszakadt kísérlet történt csupán a Symposion irodalmi, történeti és társadal
mi öneszmélést szolgáló műhelyének megteremtésére. A legújabb kísérlet most 
van folyamatban. Még semmi sem tudható arról, hogy sikerrel jár-e vagy sem.
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Csak annyi vehető biztosra, hogy a Symposion-örökség napjainkra áthangszerelt 
nyitottsága, tudásgyarapító szenvedélye, az irodalmi értékek iránti fogékonyság 
és a formaprobléma kérdései iránti nyitottság, s nem utolsósorban irodalmi ha
gyományaink alapos ismerete nélkül aligha vihető majd sikerre.

Mély meggyőződésem, hogy a vajdasági magyar irodalom újragondolásá
nak és átértékelésének most jött el az ideje. Önámítás azzal áltatnunk magun
kat, hogy a délszláv háború fenyegetettsége és általános ínsége elől elvándorolt 
nagyszámú író és értelmiségi olyan űrt hagyott maga után, hogy manapság lehe
tetlenség az átértékelés és újragondolás feladatával megbirkóznunk. Megval
lom, sokáig így gondoltam magam is, ám lassacskán arra a felismerésre jutot
tam, hogy a kritikai szellem működőképes értékrendjével van újra baj. 
Meggyőződésem, hogy ma is vannak olyan kritikusaink, irodalomtörténészeink 
és esztétáink, akik képesek lennének „működtetni” egy releváns kritikai érték
rendet. Hogy ez mégsem következett be mindeddig, annak legfőbb okát én a 
vajdasági magyar irodalom intézményrendszerében látom. A fogalomnak abban 
az értelmében, ahogy Roland Barthes nyomán Pomogáts Béla fogalmaz erről, 
ti. hogy „az irodalomnak mindig két arca van, az irodalom tulajdonképpen Ja- 
nus-arcú fogalom; van ugyanis egy »ontológiai« és »esztétikai« arculata, ez a 
művek és életművek és irányzatok rendszerét mutatja, és van egy »szociológiai« 
és »intézményi« arculata, mely az irodalomnak, mint szellemi »intézménynek« 
egy adott társadalomban és egy adott történelmi korszakban való elhelyezkedé
sét fejezi ki. Az irodalmat ezért egyrészt az intézmények rendszere, és ebben a 
vonatkozásban az intézmény fogalma nemcsak a folyóiratokat, a könyvkiadó
kat, az írótársaságokat, hanem az irodalompolitikát, az irodalomkritikát és az 
írók anyagi, illetve erkölcsi helyzetének mibenlétét is magában foglalja”.

A kisebbségi kultúra létmódja a fordítás és az összevetés -  írja Bányai Já
nos. A mai áldatlan helyzetünkből való kilépést ennek tudatosítása, és külön
böző műfajú írásokban való „gyakorlása”, pontosabban: „teremtő kitalálása” 
adja az egyedüli esélyt. A fordítás és az összevetés az alábbiakban idézendő 
értelemben: „A kisebbségi önismeret a kultúrák találkozásában, a kultúrák egy
másba játszásának területein építkezik, az eltérések és megegyezések felismeré
sével, a szellemi és kritikai autonómiák ápolásával, megóvásával. Ezért állítha
tó, hogy a kisebbségi és minden bizonnyal a többségi kultúrák számára is a »for
dítás« teremt lehetőséget mind a fejlődésre, mind az önazonosság megőrzésére. 
Érthető talán, hogy nem egyszerűen az egyik nyelvről a másikra való lefordítás
ról beszélek. Sokkal többről. (...) A fordítás ezért nem egyszerűen befogadás, 
hanem önmagunk teremtése és újrateremtése is. És nemcsak nyelvi szövegek 
fordítása épül be egy közösség kultúrájába, hanem a viselkedésminták, a gondol
kodás formációi, a létértelmezés tartalmai is. A kultúra -  Jaques Derrida szavait 
használom -  fordításra van ítélve. A továbbgondolás, a kommentár, a szövegek 
párbeszéde, a közvetlen vagy rejtett idézetek mind sorra a szélesen értelmezett 
fordítás nyomán kerülnek be a kultúra, mindig egy másik kultúra vérkeringésébe.”

Hogy új korszaknak tételezhessük -  legalább gondolkodásmód tekinteté
ben -  a kilencvenes évek vajdasági magyar irodalmát -  ehhez mindenekelőtt 
hagyományaink újraértékelését kell elvégeznünk, tudatosítanunk kell a kilenc
venes években létrejött valódi értékeinket, érvényt szerezve újra a kritikai szel
lem működőképes értékrendjének kirostálni mindazt, ami a provinciális igény
telenség és beszűkültség terméke. De mindez aligha sikerülhet irodalmunk in
tézményrendszerének megváltoztatása nélkül.
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„IDEHAZA MÁR MINDEN PUSZTULÓBAN VAN...” 
A SZENTELEKY-DÍJAS FEKETE J. JÓZSEFRŐL

Idézeteket kerestem, pontosabban mottókat az ünnepi alkalomhoz, hiszen egy 
díj mindig ünnep is. Talán azok közül a versek közül kellene választanom, me
lyekről írt, a legjobbakból maga is idézett kritikáiban. A  Próbafüzet két kötetét 
lapozom át újra, és megint csak visszatérek egy bírálathoz, amely egy költőről 
szól ugyan, de úgy érzem, hogy ebben az esetben a kritikus önmagáról is vall. 
Annyiszor beszélünk vershelyzetről, magam sem tudom, kritikahelyzetről miért 
nem beszélünk soha, mintha a kritikus nem is ember lenne, nem is vallhatna 
akár líraian, akár prózaian a környezetéről, mintha nem is mondhatná el, ho
gyan érzi magát, miközben olvas, mintha arra lenne kárhoztatva, hogy amit 
mond, az csak mások szövegének vetülete legyen. Ennek szellemében idézek 
most Fekete J. Józseftől egy részletet, a saját szövegét ezúttal rá vonatkoztatva, 
mert úgy érzem, hogy leginkább így jellemezhetném: „Őrtoronyban áll... ám ott 
nem mozdul semmi, csak egy barbár őrszem áll, idefelé kémlel; közben nem is a 
zsákmányra áhítozik, hanem a dúlás felsejlő moraját ízlelgeti. Megnyugszik, te
kintete a hazai földet járja be, és itt tör rá a félelem -  a felismerés, hogy bár a 
barbárok még a limesen túl táboroznak, idehaza már minden pusztolóban van; 
az élelmesebbje elmenekült, a beletörődőknek magja szakadt, egyedül áll már 
csak a szavakból épített tornyában, nincs akivel körülülje az asztalt, s amikor 
már egyedül bukdácsol szavakból emelt őrtornyának pontosvesszői és felkiáltó
jelei között, amikor meglátásait és látomásait csak a maga számára öltöztetheti 
fel, döntenie kell, maradni vagy menni, hallgatni vagy szólni.” Eddig tart a 
„visszavonatkoztatott” idézet, a továbbiakban pedig arról beszélek, miért gon
dolom úgy, hogy éppen ez az idézet vonatkoztatható vissza a szerzőre.

Fekete J. József az egyetlen jugoszláviai magyar kritikus, aki a teljesség 
igényével kíséri mai irodalmunkat, egyetlen könyv sem kerüli el a figyelmét, 
függetlenül attól, hogy hol jelent meg vagy a szerzője éppen hol él. Az előző 
évtizedben sem akadt példa hasonló következetességre, a kilencvenes években 
pedig eddig csak ő vállalta azt a szakmai kihívást, hogy a kívülálló bölcsességével 
mindent mérlegre merjen tenni, ami könyv alakban megjelenik, mindenről le
hessen beszélni, amit megőrizni érdemes vagy éppen jobb elfelejteni.

Rendkívül fontosnak tartom kiemelni, hogy Fekete J. József a kritikaírás
nak azt az ismeretnyújtó hagyományát folytatja, amely nem csupán bírál és vé
leményt formál, hanem beavat az olvasás folyamatába is: lényeges, hogy azt is 
megtudjuk, miről szólnak a tárgyalt könyvek. így a Próbafüzetek kritikai körké
pe enciklopedikus igényűvé válik: azok számára is áttekintést nyújt a jugoszlá
viai magyar irodalom legjavából, akiknek esetleg nem áll módjukban, hogy a 
könyvekhez hozzájussanak. így válnak a kritikakötetek iránytűvé is, tájékozódni 
lehet általuk, mit érdemes kézbe venni.

KONTRA FERENC
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MINDENNEK MEGVAN A MAGA TÖRTÉNETE 
MILEVA BABIĆ BAZSALIKOM-DÍJÁHOZ

Mindennek megvan a maga története -  hivatkozik Seja Babić irodalomtanár, 
lapszerkesztő és műfordító a sokat hangoztatott, régi igazságra, melyet aztán 
magyar irodalmi antológiájának címéül választ. „Sve ima svoju priču”, olvasható 
a magyar gyermekirodalom kis prózai remekeiből összeállított gyűjtemény cím
lapján, melyben Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Sebők Zsigmond, Zelk Zol
tán, Mándy Iván, Páskándi Géza, Tarbai Ede, Rákos Sándor, Mészöly Miklós, 
Tordon Ákos, Végh György és Török Sándor egy-két bűbájos, az iskolai olvasó
könyveinkből emlékezetes rajzát, karcolatét látjuk viszont szerb nyelven, s 
amelynek megálmodója, szerkesztője és -  természetesen -  fordítója Mileva- 
Seja Babić. S ha igaz a tétel -  márpedig mért ne volna az -, akkor Seja Babićnak, 
a magyar széppróza jugoszláviai szerb tolmácsolójának is megvan a maga törté
nete. Melyet itt, időszűkében, igazán csak legfőbb vonalaiban tekinthetünk át, 
és persze főként csak Babić asszony műfordítói munkásságára szorítkozva.

Mindenekelőtt -  ahhoz, hogy irodalmunk fordítója lehessen-, hogyan ta
nult meg magyarul? -  tolul fel az első kérdés. Bujdosás közben -  mondja minden 
indulatot nélkülöző egyszerűséggel, majd magyarázólag hozzáteszi, hogy igen, 
1943-ban családja a csendőrök elől bujkált, menekült, az édesapját mozgalmi 
tevékenysége miatt kivégezték, de őt, az akkor hatéves kislányt, egy magyar anya 
dugta el a dunna alatt, magyar asszonyok adták kézről kézre és rejtegették a 
karhatalom elől ott, a háborús Észak-Bácskában, Horgos-Kanizsa-Szabadka 
háromszögében. Különösen a kanizsai évek és a Tisza-parti játszópajtások 
hagytak maradandó nyomot a cseperedő lánykában már a felszabadulás után. 
Tehát úgyszólván az utcán, játszás közben tanult meg magyarul, igaz, egy évig 
magyar iskolába is járt. Csupán gyűlölni nem tanult meg soha, mert Győri néni, 
aki gondját viselte, és a győrinénik jósága mindörökre feledtetni tudta lelkében 
a gyászt, melyet a magyar szoldateszka könyörtelen keze okozott. Azután hosszú 
évekre elszakadt a magyarságtól meg a magyar nyelvtől, és már csak jóval 
később, egyetemista éveiben találkozott újból vele. Ekkor derült ki, hogy a ma
gyar nyelvű forrásmunkákat el tudja olvasni, meg is érti, sőt az olvasottakat, 
azokról beszámolva, hasznosítani is tudja tanulmányaiban. S újra jó néhány év
nek kellett eltelnie, mire az is kiderült, hogy magyar olvasmányait olyannyira 
érti és szereti, hogy azokat szerb anyanyelvén is jól tudja tolmácsolni, mert
-  persze -  a maga gazdagságában és árnyaltságában azt is kitűnően ismeri. Az 
alapvető feltételek birtokában tehát így állt elő a műfordító, így lett Seja Babić 
a magyar irodalom, a magyar műveltségkincs, egyáltalán a magyarság barátja, 
noha személyes életének kegyetlen sorsfordulói akár ellenkező irányban is pre
desztinálhatták volna.

Mileva-Seja Babié már mint irodalomtanár és lapszerkesztő, a Neveti, majd 
tíz éven át a Mali Neven újvidéki gyermeklap szerkesztője jegyezte el magát 
végleg az irodalomfordítással. Műfordítói tevékenységének kibontakozásához, 
minden bizonnyal, hozzájárultak családi körülményei is, hiszen Sava Babić, a 
legismertebb magyar-szerb műfordító élettársaként a legközvetlenebb és állan
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dó kapcsolatban állt az utóbbi harmincöt esztendő magyar kultúrszférájával itt
hon és Magyarországon egyaránt.

Ilyen közegben és ilyen forrásvidékről táplálkozva terebélyesedhetett ki 
Seja Babié műfordítói tevékenysége. A kezdet néhány szerényebb próbálkozás 
volt a szabadkai Rukovet hasábjain, hogy az effajta munkája később a Neven- 
Mali Neven lapjain állandósuljon, ekkor már nem egyszer hivatalból, munka
feladatként is úgy cserkészve a külföldi irodalmak berkeiben, hogy minduntalan 
visszanyúlt a szívéhez közel állóhoz, a magyar gyermekirodalomhoz is. A Mali 
Neven fél tucatnál is több, önálló füzetes melléklete a magyar irodalomból való 
fordítás. Seja Babié több olyan antológiát is összeállított, amelyek a Tankönyv- 
kiadónál jelentek meg. Ezekben jugoszláviai magyar írók alkotásaiból váloga
tott, s a mai napig is a szerb ajkú diákok nemzedékeinek ajánlott olasmányai.

Aminthogy évtizedek óta ugyancsak közkézen forog, ott van minden nép
könyvtár és iskolai bibliotéka polcain a jugoszláviai magyar íróknak az a könyv- 
sorozata, melyet Seja Babié szívességéből olvashatnak a szerb gyerekek is. A 
gyerekek, vagyis éppen az a réteg, amely ebben a könyvellenes korban még olvas, 
s tudjuk, főleg csak a gyerekek olvasnak még, hogy majdan olvasókká és ekkép
pen szépre, jóra fogékony, másokat megbecsülő, nemes lelkű emberekké csepe
redjenek. Ennek a szép eszmének a szolgálatába szegődött tehát Seja Babié 
azzal, amit élete főművének tekinthetünk. S most több mint húsz esztendő tá
volába kell visszapillantanunk, egészen 1972-ig, mert akkor került ki Babié 
asszony fordítói műhelyéből Deák Ferenc elbeszéléskötete, a Bagoly és csizma 
(Sova i čizme). Ezt követte, 1975-ben, Tolnai Ottó regénye, az Ördögfej (Davolja 
glava), majd -  szinte kétévenként -  láttak napvilágot a további művek. 1977-ben 
Brasnyó István elbeszéléskötete, a Csapda (Klopka), ezután újból egy regény, 
Gion Nándoré, az Engem nem úgy hívnak (Nije to moje ime) 1978-ban, majd 
Herceg János nagyjelentőségű elbeszlésgyűjteménye, a Kék nyárfás (Plavi topo- 
lak) 1979-ben. Végül majd tíz év után, mintegy előre vetítve a jövő nagy nihiljét, 
került az olvasók asztalára Seja Babié fordításában Domonkos István Via Italia 
c. regénye, 1988.

S ekkor elakadt a sor. Amiképpen annyi minden elakadt ennek az évnek a 
kerékvető kövén, „a szegénységnek és a rettenetnek ebben a kínkeserves, félel
metes, elembertelenedett idejében”, miként maga Seja Babié jellemzi napjain
kat az egyik Neven-kiadványt bevezető előszavában.

Az összegezés szándékával, mindenesetre bízvást elmondható, hogy 
munksságával, amely szerencsésebb körülmények között még jobban kiterebé
lyesedhetett volna, Mileva-Seja Babié méltó helyet foglal el a magyar-szerb mű
velődési kapcsolatok, a kölcsönös jobb megismerkedés, megbecsülés és a jó ba
rátság hídépítőinek most már, szerencsére, mind népesebb táborában. A hete
dik évtized első lépcsőfokán, harmincöt évi tevékenység után, a jól végzett mun
ka megelégedettségével akaszthatja szögre pennáját. Ha ugyan valaha is szögre 
akasztja. Mert, titokban, mint mondja, most is fordít, Mándy Iván Álom a szín
házról-ját fordítja. Füzetbe, egyszál plajbásszal, a kiadás minden reménye nél
kül, kedvtelésből. Csak úgy magának.

BORBÉLYJÁNOS
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BARÁCIUS ZOLTÁN

ÖRÖMDERBI
HECK PAULA -  SZÍNHÁZBAN ÉS SZÍNHÁZON KÍVÜL (1.)

„Az ember fiatalkorában azért választja a színpadot, mert 
szép akar lenni. Es az ember vén fejjel is szeretne egyszeregy
szer szép lenni. Persze, a színház a képzeleté elsősorban. Nem 
az igazán szépek lesznek a szerelmes színészek és a szexki
rálynők, hanem azok, akik el tudják képzelni és hinni maguk
ról, hogy igazán szépek.”

MESESZELÍDÍTÉS

a címszerepet a rádióból már ismert énekesnő, Heck Paula játszotta 
olyan beleéléssel, a művészi kreáció olyan biztonságával és érettségével, amit 
kezdő színésznőnél egészen kivételes esetekben láthat csak az ember. Heck Pa
ula szerepe azonban nemcsak alakítást követelt, hanem az egyén tragédiájának 
megjátszásán kívül még a merőben idegen kínai asszony sajátosságainak kifeje
zését is. És ezt ez a kezdő színésznő bámulatos könnyedséggel és természetes
séggel oldotta meg. Nem hagyott kétséget játéka után, az embernek el kellett 
hinnie, hogy ilyen a kínai nő: ilyen szelíden szertartásos, ennyi gyermeki naiv 
bájjal teli, s olyan tiszta és ártatlan, mint a cseresznyefa virága az ablaka alatt. 
Az intelligencia az ember ösztöneiben él s a művészi kreációban az ösztönöknek 
legalább olyan szerepük van, mint a tehetséggel bánni tudó kulturáltságnak. 
Heck Paula játéka arról győzte meg közönségét, hogy a színésznő tökéletesen 
birtokában van a hiteles alakítás illúziót keltő, de ugyanakkor a valószerűséget 
bizonyító művészet titkainak. Ahogyan a hangjával bánni tud, ahogy egy-egy 
mozdulattal érzelmeit aláfesti, ahogyan a tekintetével is beszél és játszik, ez azt 
bizonyítja, hogy született nagy tehetséggel van dolgunk. Ha szabad jósolni, s ha 
Heck Paula tudatában lesz annak a ténynek, hogy a tehetség teljes kibontako
zását komolyan felfogott stúdiumoknak, szorgalmas munkának és állandó tanu
lásnak kell megelőznie, akkor megjósolhatjuk, hogy Heck Paulát a siker még 
messzire viheti a zombori rivaldafényből. S ez nemcsak biztatás, hanem őszinte 
elismerés és indokolt remény...”

Herceg János sorai ezek. Azokból az évekből, amikor a négy vajdasági hi
vatásos magyar színház -  a szabadkai (1945-), a topolyai (1949-1960), a nagy- 
becskereki (1953-1955) és a zombori (1953-1955) -  hol teljes bizonytalanság
ban, hol pedig összkomfortos állami kiszolgálásban kezdte az új évadot. Még 
nem kellett a szűkén csordogáló dotációt a maguk erejéből kiegészíteniük, kö
zönségcsalogató, jó műsorok bevételéből. Mégis a minőségre való törekvés már 
a kezdet kezdetén Zomborban is tetten érhető volt. A zombori nézők szerették 
színházukat, habár azt nem állíthatjuk, hogy rendre megalakultak a színházba
rátok klubjai, társaságai, hogy a társadalmi ügy rangjára emeljék a színészek, 
rendezők gondjait.
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Pearl Buck darabja, a Kwei-Lan vergődése nem adott garanciát a sikerre. 
Alig néhány színésszel azt kellett 1953-ban bizonyítani, hogy egy generáció ké
pes úrrá lenni rossz közérzetén és éppen egy ilyen művel szétoszlatni a színház
zal szemben kialakult előítéleteket. Mert a színészek valamennyien a rangosabb 
műkedvelő csoportok soraiból verbuválódtak. A színészeket egy bírálóbizottság 
ajánlotta, és az igazgatóság elfogadta az ezzel járó összes kockázatot. „Parádés” 
szereposztásokat nem lehetett akkor elképzelni -  még Szabadkán sem. A bizal
matlanság bénít. Ha nem bíznak meg egy színészben, színházban, az bezáródik 
és tehetségtelenné válik.

A  Kwei-Lan vergődése volt a zomboriak próbaköve.
A színész élete folytonos megméretésből áll. Heck Paula is „megmérette

tett”. A színésznőnek más ellenfele nem volt, csak saját maga. Életerősnek bizo
nyult. „Megszülettek” a mozdulatai, szavainak hangsúlyai, látszólag minden 
„belülről” fakadt, s mindezt Herceg János is észrevette. Heck Paula pedig azt 
mondhatta: „Ha van valami értelme az életünknek, az a színház. Mert sok ember 
csatangol az ardennes-i erdőben, és mind keres valamit, hogy feloldja szíve nagy- 
nagy magányát, amely az emberekre leselkedik.”

Heck Paula nem vezetett naplót, hogy éjjeliszekrényében megőrizze a gyó
gyító mérget, a mindennapi fanyar elixírt. Pedig a színháztól nehéz szabadulni, 
beszívódik az ember csontjaiba, idegsejtjeibe. Nem olvasta s nem őrizte meg a 
róla szóló kritikákat. Kíméletlenül kegyetlen volt önmagával szemben. Ha meg
kérdezték tőle, hogy milyen is a bohémek élete, ezt válaszolta: „Vie charmante 
et vie terrible, azaz: bájos és rettenetes élet. Az ember a színpadon az évek során 
olyan halkan hamvad el, mint a gyertya az ómami birsalmaillatú szobájában.

Leírtuk, hogy nem őrizte meg a róla szóló kritikákat. Kivéve egyet: Herceg 
Jánosét, amely az Újvidéki Rádió „hangos híradójában” hangzott el pályafutása 
legelején. Ez volt a „korai” boldogság. Megőrizte, mert akkor még azt hitte, hogy 
a színészek sikerparadicsomába vezető ösvény sima s nem várnak majd rá akko
ra erőfeszítések, hogy néha álmában is elsírja magát. Azt hitte, nem lesz gyakori 
a frusztráció.

Heck Paula akkor a „mosttal” foglalkozott.

NYITÁNYKÉNT

Ma már nem szépek a színházi esték, s ha azok is volnának, szívesebben 
írok elöljáró és ajánló sorokat egy olyan színésznőről, akire -  távozása után -  
évtizedek múltán is emlékeznek még az emberek. Mert megvolt az alkotókban 
a szándék, hogy az értől eljussanak az óceánig. Ma már tudjuk: nem áltathatjuk 
magunkat, mert a csoda, amelyre oly sokáig vártunk, nem következett be. Min
dent és mindenkit elvesztettünk. Nem a patak csapott be bennünket, amely az 
óceánba sietett. Futásunkat minduntalan megfékezték. Heck Paulát is időnként 
vette pártfogásába a jó sors, időnként előbukkanhatott, de aztán valaki -  vagy 
valami? -  visszaparancsolta a hátsó sorba.

Volt Polly és Léda, operettprimadonna és szolgálólány. Statisztált. Szere
pelt remekművekben és olcsó blődlikban. Nyílt ésszel és forró szívvel szerepelt
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néha a szutykos művelődési otthonok színpadain, mégis hitt abban, hogy a pó
dium egyben szószék is. Ezt a szószéket pedig egy árva mondattal is lehet bitorolni.

Gyakran ünnepeltük, hangosan, mint valami színpadi tüneményt. Nagyon 
kevesen ölelték a keblükre, üdvözölték meleg szavakkal, amikor kissé megszep
penve, tágra nyílt szemmel Szabadkára érkezett, és bevezették a színház próba
termébe. A „törzsi bezárkózást” rögtön felismerte. Senki sem búcsúztatta, ami
kor megtörten megvált a magyar társulattól. Heck Paula azokban a gyötrelmes 
években a messzibb látó tehetség büszkeségével nézett át az őt a háttérbe szorí- 
tók feje felett, habár erről sohasem beszélt. Zsenije volt az egyszerűségnek és az 
őszinteségnek, s mindig óvatosan kikerülte az eléje toppanó álnok ellenséget. A 
nézők Szabadkától Nagybecskerekig, Versectől Lendváig, Topolyától Herte- 
lendyfalváig -  mindenütt szerették. A fizetséghez képest Zomborban -  és né
hány tartalmas évig Szabadkán -  aránytanul sokat dolgozott, s mindig képes volt 
beöltözni esténként olyan színésznővé, akihez hozzátartozott a szépség és a sze
rénység.

Heck Paula egyéniséget teremtett. De nem sokáig vállalt Szabadkán közös 
otthont a színészekkel, s a riporter, aki ellátogat hozzá, már nem találja lakásá
nak nappalijában szerepkönyvvel a kezében, szemüveggel az orrán. Nem hall
gatja el életkorát, mint a legtöbb színésznő. Nem tudott hazudni, még aprókat sem.

*

Sem a zombori, sem pedig a szabadkai színház nem volt sohasem operettre, 
látványcentrikus „nagy” előadásokra, színpadi attrakciókra, orfeumlegendákra, 
Bóni grófokra, Szilviákra, Weilersheim hercegek befogadására berendezve, s a 
szép, „bűbájos”, „ennivaló” primadonnák cipellőjéből sem ittak pezsgőt a nagy
urak, a huszárok és a dölyfös földbirtokosok, akik rendszerint a színésznőkkel 
átmulatták az éjszakát (elvervén a vagyonuk nagy részét.) „Szívtipró” dámákat 
említ ugyan a krónika, de egy-egy szerelmi románc akkor inkább a bohózat felé 
hajolt. De mivel a szabadkai Népszínház mégis ízig-vérig színház volt, színpadán 
a csillogó-villogó operett is érvényesülhetett. Bertolt Brecht és William Shakes
peare mellett Kálmán Imrét és Lehár Ferencet is őrzi a színházi archívum. Ma 
Koldusopera, holnap A mosoly országa, mondták Dévics Imréék a hatvanas 
években. Ha a vajdasági magyar színházkultúráról, hangsúlyozottan a szabad
kairól beszélünk, közhelyek tódulnak elő. Itt, a Népszínház színpadán kapott 
helyet Háy Gyula két drámája, a társulat faluról falura járva vitte a „mécsest”. Meg
próbálkoztak az alkotók új dramaturgiával és játékstílussal, de lényegében a Nép
színház missziót teljesített s misszionáriusként lett népszerű több színésze.

Missziót teljesített Heck Paula is.
„Világalakítók az emberek közt azok, akik a népek szokásaiban, erkölcsi és 

vallási nézeteiben, életmódjában és ízlésében válságot és katasztrófát idéznek elő.”
Heck Pauláék ezt nem tették. Akkora súlya nem volt a kimondott szónak. 

Nem valami ellen, hanem valakikért szónokolt Heck Paula is, sohasem csusz- 
szant be a házba engedély nélküli látogatóként. Végezte a dolgát. Ezt a munka- 
szakaszt őrzik a korabeli dokumentumok.

*
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Sok-sok évvel ezelőtt tűnt el színpadunkról, színházi világunkból az ope
rett. Heck Paula magával vitte a „rózsaszínű erotikus mámort”, a „bolond és 
boldog” régi világot, s egy csapásra megváltozott körülöttünk, a színpadon min
den. Heck Paula életében is. Feltámasztani már nem érdemes azt, aminek az 
ideje lejárt, amit a század lecsengetett.

Hol kezdjem? Mivel kezdjem?
Operettszínésznő volt-e Heck Paula? Magyarhont egykoron sűrű, nevetsé

ges gazdasági botlásai és erkölcsi bohémiája miatt -  operettországnak csúfolták 
(nemcsak a humoristák). Él-e bennünk még a delejes, búbánatot elővillantó 
nosztalgia? A musical műfaj régen túllépte az operettet és azt a társadalmat, 
amely a csiricsáré világot a színpadra hívta, megszületését sürgette és elősegítet
te. Lehet-e operettel, operettjátszással valamilyen művészi-kulturális missziót 
teljesíteni? Hamis illúziók, önáltatás, mese-mese-meskete. Ebbe a mesevilágba 
csöppent bele Heck Paula nem tudván, hogy mit lehet és mit nem lehet kezdeni 
a műfajjal. Ezért találta szépnek, gátlásokat legyűrőnek, életet megszépítőnek. 
Az operett fiatalon sodorta bele a Nagy Ábrándokba. Két óráig -  amíg egy-egy 
előadás tartott -  a színésznő az álmait, vágyait holdfényben fürdethette meg.

Az operettek és az operettprimadonnák sokak szívén suhantak át. Mint a 
gyermekkor, mint az első, gyanútlan szerelem. Az operett meseízű érzelemre 
lobbantja a szereplőt és a nézőt egyaránt. Az operett mámorpótló. Ha az egy
szerű munkától meggyötört szegény Kovács bácsi beül a színházba és megnéz 
egy operettet, az előadás után -  a sötét utcán -  a háta már nem olyan görbe, a 
szeme nem olyan fátyolos, mint volt, s legalább néhány percig nem gondol arra 
a cifra nyomorúságra, ami otthon váija, mondták az operett védelmében sokan.

Kovács beleéli magát a gróf szerepébe.
Nos -  gondoltam 1960-ban, amikor a Népszínház tagjaként először szere

peltem Heck Paulával a színpadon -, ez az a színésznő, aki igyekszik okos, tisz
tességes elmével megóvni magát attól, hogy sikerekért, azok eléréséért aljas és 
ostoba legyen. Mert lám-lám, az operettprimadonna drámában is szerepet vál
lal, s nem érzi emiatt értelmetlennek a létét, nem érzi magát sértve ebben a 
színházi világban. Heck Paula az a színésznő -  mondták nekünk, „újoncoknak”, 
akik Topolyáról érkeztünk a szabadkai Népszínházba -, aki lefekvéskor és éb
redéskor azt énekli a madaraknak, hogy: „A régi mániám, végigsétálni a Stefá
nián”, Ő a mindenkori Szilvia, Marica grófnő, Mária főhadnagy. Csókokban él 
és ölelésfüzérben, szemében csillagok ragyognak, a teste márvány, egy tiszt urat 
az öngyilkosságba kergetett.

Heck Paula kinevetett.
-  Szamárság -  mondta a Tarantella című színjáték szünetében. -  Én ope

rettprimadonna? Nézd, fiam, őszülök. Elkoptam a munkában, s egy-egy előadás 
után belém hasít a rémület: meg tudom-e holnap tanulni a szerepet. Meg aztán... 
az operett nagy csalás. Arra való, hogy azok, akik helyrehozhatatlan dolgokat 
művelnek, megvigasztalódjanak. Mert az ember saját magát gyorsan el tudja 
rontani. Kell neki az operett azért, hogy elhiggye: az élet szép.

A színésznő 35 évesen mondta ezt.
♦
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Színházat nézni néha ugyanolyan ellentmondásos dolog, mint csinálni. Ob
jektív esztétikai mérce birtokában is sokszor nehéz különbséget tenni a tehetség 
és a tehetségtelenség között. Sokszor a „minden” sem elegendő, néha a „semmi
vel” is lehet érvényesülni. Van, aki számára „színház az egész világ.” A másik 
megvonja a vállát, unottan beslattyog a színpadra. Munkahely, szakma, egyre 
megy.

A tehetséges színháznak rendszerint, törvényszerűen tehetséges színészei 
vannak. Mesteremberei és örökké lángoló, lelkes dilettánsai, akik nélkül mégis 
elképzelhetetlen az az „igazságmániás”, szenvedélyes színház. Láttam magam 
mellett dicsfénnyel övezett művészeket, halk szavú „tagokat” és dilettánsokat. 
Láttam a színpadon „égni” Szabó Cseh Máriát, Fazekas Piroskát, Tóth Évát, 
Majoros Katót és a varázslatos Romhányi Ibit. Olyan színésznőket, akik életü
ket a vágyaikhoz igazították, és olyanokat, akik véletlenül, egy másik világból 
tévedtek a színpadra. Számukra olyan végzetes volt a színház, mint az üveges 
tótnak a hanyattesés.

Nem illettek a képbe.
Heck Paula más volt. Több volt. Az ő rezervált magatartásába csak bele 

lehetett bukni. Értelmiségi léte a színházban kilátástalanabb volt, mint Bezdán- 
ban, vagy egy szabadkai irodában. Az évek során, folyamatosan aztán nagyon is 
érzékeltette, hogy másfajta világra született. De akkor már benne volt a sodrás
ban. Heck Paula mindig kilógott a sorból. Nem tudom, nem tudhatom, hogy 
megtervezte-e, tudatosan tartotta-e a magát mégis a színházi regulához. Nagy 
kutyaszorító volt számára a teátrum, ezt csak évek múltán tudtam meg. De a 
kapcsolódás néha nyílt, néha latens -  a munkatársaival sokáig megmaradt, an
nak ellenére, hogy a „mindent legyőző nagy szerelem”, az igazi vonzalom soha
sem teremtődött meg.

Vendége volt Szabadkának.
*

Összeültünk és beszélgettünk. Előkerültek a régi plakátok, fényképek, új
ságcikkek -  saját gyűjteményemből, a színház hiányos archívumából. Örömmel 
vette ajánlatomat, hogy megírjam -  teljességre való törekvés nélkül -  szép-szo
morú „múlt”-ját. Negyvennyolc éves volt, amikor elvesztettük. Ki sejthette ak
kor, hogy ötvenedik születésnapját már nem a színházban ünnepeli meg? Bizo
nyára másként beszélt volna nagy színészi magára találásának korszakában 
Zomborban, a Kwei-Lan bemutatója után, vagy Szabadkán, amikor a Koldus
operában Pollyt alakíthatta. De a színházi varázs, az egész miliő gyorsan elpá
rolgott. Pályája -  sajnos -  csak ritkán alakult úgy, ahogyan szerette volna, aho
gyan -  hozzáteszem -  a néző is szerette volna.

Mert a néző rajongott a szőke Pipiért.
Nem beszél ma -  a múltban sem érintette a témát -  mítoszteremtésről, 

rítusról, rituáléról, az apoteózis dialektusáról, sokkterápiáról, misztikus azono
sulásról a szereppel, Millerről, Grotowskyról, Mrozekről, Kálmán Imrét sem 
említi. Szolgálta a színházat. „Olyan természetes volt, magától értetődő, hogy 
színész leszek”, mondta egy alkalommal a színház autóbuszában, amely a sötét 
éjszakában imbolygott az aszfalton. „Senki sem próbált lebeszélni, óvni vala
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mitől, amit akkor nem, csak mostanában kezdek érteni. Most aztán a saját bőrö
mön tapasztalom a rosszat, a nagyon keserűt is...,, Mégis zokszó nélkül állt be a 
statiszták sorába, elfogadván egy önpusztító életstílust. Még ha rossz kedvvel, 
letörten is érkezett a színházba, a színpadon minden megszűnt körülötte. Alko
tói örömet érzett mindig.

Dolga ennyi volt a színpadon.
A szabadkai Népszínház legendás „aranyéveiben”, a dévicsi érában 

„naggyá” válhatott volna, de ezekben az években eljutott a lehetőségek legvégső 
határáig is. Ahogy elöljáróban mondtam: az értől az óceánig. S az óceánba majd
nem belefulladt. Belefullasztották. Semmi sem történt tehát úgy, mint az agyon- 
cicomázott operettben. Néha egy operettnek is bonyolult a szimbólumrendsze
re, az operett néha karikatúra tárgya.

A GYERMEKKOR NAPLÓJA

Bezdánban született 1925. június 18-án. Nem messze Zombortól és a Du
nától. Azokban az években, amikor még elképzelhetetlen volt a színpadon Lear 
királyt szmokingban játszani, Hamletet és Ophéliát anyaszült meztelenül, Luci
fert farmernadrágban, amikor a Színházi Életben Yvonne Sarcey megkérdezte 
olvasóitól, hogy van-e a nőnek férfiesze. (A nőnek nincs férfiesze! De megvan a 
magáé, ami sokkal többet ér, olvastuk a választ.) Az olvasók megkönnyezték 
Farkas Imre novelláját, Egyed Zoltán tolláért rajongtak, ám minderről -  és sok 
minden másról, „világi” dologról -  Bezdánban, a Keszler családban nem sok szó 
esett. Bezdán a maga mély álmát aludta, álmodta azt a másik, gazdagabb világot, 
s az emberek többsége a szent Bibliában lapozgatott, mert csak az Úr, a Min
denható segíti a serény gazdát és az iparost.

Színésznőnk édesapja, Ferenc-Franz Keszler egyszerű sváb családból szár
mazott. Heck Paula nagyapja -  anyai ágon -  asztalosként, nagyon fiatalon került 
ki Németországba, mert azokban az években az iparosok -  természetesen a le
endő iparosok is -  külföldön tanulták meg a mesterség csínyját-bínyját. A nagy
tata Németországban gyorsan kitanulta a bútorasztalosságot, majd hatalmas tu
dással, szakmailag alaposan megpatkolva tért vissza Bezdánba, ahol hamarosan 
egy pazarul felszerelt, gépesített műhelyt nyitott, tágas raktárral, sok-sok segéd
del. Szorgalmának, munkabírásának, nem legutolsósorban szakmai leleményes
ségének jóvoltából idővel jómódra tett szert. A nagyapa -  apai ágon -  nem sváb, 
hanem német család sarjaként, parasztemberként érdemelte ki a megbecsülést 
a faluban. Úgy vonzódott a muzsikához, mint a búzatábla a nyári naphoz. Min
dig vigyázott arra, hogy a közös kultúrából -  Bezdánban magyarok, szerbek, 
németek, zsidók éltek -  ne szakadjon ki, mert a falu sohasem volt a feszültségek 
forrásvidéke. A csönd testesített meg mindent, a rendben, békében tartott dol
gok megnyugtató csendje. Heck Paula nagyapja autodidakta volt. Fúvószeneka
rával Budapesten is felléphetett, díjat is nyert. Az életet teljesen kell élni, mond
ta mindig, s ha nincs tennivaló az egyik helyen, akad a másikon. Csak legyen egy 
közös nevező: a munka.
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A nagymama a Felvidékről származott, nemzetes családból (Szántó Ignác 
volt a nagyapja). Sok mindennel töltődött meg az életük. Mozgékony embe
rek voltak, ugrásra készen, s az ilyen embertípus nem adja fel egykönnyen a 
harcot.

Ferenc-Franz Keszler a bezdáni elemi iskolába járt, ám a polgárit már a 
„híres” városkában, a bácskai svábok „székvárosában”, Apatinban fejezte be. 
Ugyanabban a tanteremben törte a padot, amelyikben a népszerű és világhírű 
magyar operettszerző, Ábrahám Pál. Egyesek akkor szűkösen éltek, de nem 
akarták minduntalan szóvá tenni szegénységüket. Ferenc-Franz Keszlert gyer
mekkorában -  mindössze négyéves volt akkor -  megajándékozták egy harmoni
kával. Nemsokára már édesapja zenekarában muzsikálhatott a lakodalmakban, 
s a vendégek az „újonc harmonikás” ölébe több aprópénzt szórtak, mint 
amennyit a többiek azon a délutánon vagy estén összegyűjtöttek. A négy polgári 
befejezése után Ferenc-Franz Keszlert elküldték a felvidéki Késmárkra, ahol 
elvégezte a szövőipari technikumot. De aztán egyenesen az iskolapadból -  ak
kor mindenki védtelennek érezte magát -  az egész osztályt elhurcolták a had
színtérre.

Piavénái lefagytak a kezei, fejsérülést is szenvedett a háborúban. Végül 
hazatérhetett. Gyorsan határozott. (Szinte szokatlan manapság ilyesmit emle
getni: határozott.) De a bezdániak elmondhatták, milyen előnyt jelentett dön
tésképessége. Megvolt a szakmai tudáson alapuló biztonságérzéke. Nem sokáig 
lehetett tétlenkedni a háború után. Bezdánban azokban a rossz emlékű években
-  rögtön az új államalakulás után -  meglepően élénk kulturális élet folyt vala
mennyi nemzetiség körében. A. Bokréta 1919-1940 című kiadványban, amely 
egyben a jugoszláviai magyar műkedvelők almanacha is, Farkas Frigyesné 
Lichtneckert Margit szerkesztésében -  arról olvashatunk, hogy a nagy csatorna 
menti község magyar lakossága hozzáértő vezetők irányításával szép eredmé
nyeket értek el. A műkedvelés fellendült. A vezetők társakat kerestek, játékhe
lyeket, közönséget toboroztak. A társadalmat rákényszerítették arra, hogy erre 
a mozgalomra fokozottan odafigyeljen.

Ferenc-Franz Keszler öt hangszeren játszott. Volt egy „mesterhegedűje”, a 
felvidéki Késmárkon vásárolta. Tagja volt a bezdáni „úri bandának”, ebben a 
zenekarban a falu értelmisége kaphatott csak helyet: orvosok, patikusok, ügy
védek, tanítók. Keszler mégis bekerült a „bandába”. Megható volt ragaszkodása 
a muzsikához mint az élet igazi értelméhez.

Színésznőnk édesanyjának, született Libisch Paulának kezdetben egy jó ne
vű, az egész Bácskában ismert orvostanhallgató udvarolt. De akkor az iparoso
kat nagyobb becsben tartották, mint azokat az úriembereket, akik a diplomáju
kat Budapesten vagy Bécsben szerezték. Libisch Paula gyönyörűen énekelt, 
messze földön híres szépség volt. Sok kérő állt a házhoz. A család egy hatalmas 
házban lakott, 227 négyzetméternyi lakóterületen. (A rokonság Rumában tar
tózkodott.) Libisch Paula kéziumunka-háztartási iskolát végzett, gazdag, tanult 
család csemetéjeként várta a küszöbön a férjjelölteket. Ferenc-Franz Keszler 
nem ígért semmit. Munkájának eredményeit mutatta fel.
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1924-ben megtartották az esküvőt.
Egy évre rá -  1925-ben -  megszületett Paula lányuk. Nem beszélhetünk 

„szerelmi házasságról”. De érdekházasságról sem. A Libisch család elhatározta, 
hogy biztos jövedelmű iparost fogadnak be maguk közé. Mindvégig egymást 
tisztelve, nagy-nagy boldogságban éltek, hangos szó nem hangzott el a házban. 
Még egy gyermekük született, Róbert, aki ma elektromérnök.

Otthon, a családi házban valamennyien magyarul beszéltek és amolyan sík
földi életet éltek, néha emelkedett hangulatút. Az esti programon „családi ze
nebona” szerepelt: Ferenc-Franz Keszler hegedült, a mama énekelt, néha-néha 
mindketten gobelinoztak. Senki sem akart a család vagy a falu vezéralakjává 
lenni, Keszleréket minden társadalmi réteg szívesen látta a házában. Oly termé
szetes, magától értetődő volt mindaz, aminek részesei voltak, mint amilyen ter
mészetességgel öntötte el a földet tavaszidőben a kertek alján a talajvíz. A nél
külözés elkerülte a házat, s ebben a csöndes idillben cseperedett fel Paula, aki 
gyermeknek „rendkívüli” volt...

A kis Paula volt az alkalmi ünnepségek, karácsonyok és húsvétek, születés- 
és névnapok középpontja. A nagylány, aki dalol. Később, az iskolában Paulát 
gyakran az asztalra ültették, máskor a dobogóra állították, s ütemes tapssal biz
tatták éneklésre. Mosolyából ilyenkor természetfölötti öröm sugárzott, mesélte 
az édesanyja, annak öröme, hogy már tud valamit, tud nyújtani valamit az em
bereknek. Nem úgy áradt szét a mosoly az ajkán, mintha bocsánatot kérne, ami
ért itt van, premier planban, roncsként elhalványodva. Büszkén mosolygott, ma
gabiztosan a maga teljességében. Szép, ízléses ruhácskában énekelt mindig, és 
aratott nagy-nagy sikert. Persze tervei még nem voltak. Egyszerűen csak élvezte 
a gondtalan életet -  és dalolt.

Édesanyja egy alkalommal a parteklire egy csirkét varrt. A vendégek meg
kérdezték:

-  Mi van itt neked? Pipi?
S így lett a nagylányból, Paulából -  Pipi. Keszler, majd a házasság után 

Heck Pipi.
Színésznőnket ma is Pipinek becézik.
Paula nagy örömét lelte az éneklésben -  magyarul. Mégis német iskolába 

íratták (magyartalan hangzású neve miatt). Sokáig eltartott, amíg nagy nehezen 
elsajátította s tökéletesen, hibátlanul kezdett beszélni németül. Nehéz idők vol
tak. Paula már nem mindig vette észre azt, hogy a nap ragyogja be az utcákat. 
Lesütött szemmel, verejtékben fürödve felelt az órákon. Tudta, érezte, hogy 
valami okból „utaznak rá”, meg akarják szégyeníteni mindenki, az egész osztály 
előtt. Az egyik tanító -  odaveszett valahol az orosz fronton -  „ungarische frau- 
len”-nek nevezte, s minden alkalmat megragadott, hogy hiányos német nyelvtu
dása miatt a sarokba állíttassa. Még attól sem riadt vissza, hogy tettlegesen in- 
zultálja. Egy ilyen durva kirohanása alkalmával Paula az eszméletét vesztette. 
Ezek után édesapja, a jó barátnak, Fabri Nikolának és leányának, Blaienkának 
a tanácsára azonnal átíratta a gyermekét szerb osztályba. Vigalmaknak a zsivaja 
akkor ritkán jutott el Paula füléig, az iskola a rettegés siratófalaként emelkedett 
előtte. A német iskolában gúnyolódó, könyörtelen emberekkel volt körülvéve. 
Humánum és rend -  ez a kettő nem ment együtt...
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AZ APÁCAREND OLTALMA

A gyűlöletet is megtapasztalt nagylányt a szülei ezután beíratták a bajai 
Miasszonyunk Leánynevelő Intézetbe. Az élet most már nem volt, nem lehetett 
unalmas, de elmaradtak az ötórai teák, s a cukrászdába sem térhetett be Paula 
oly gyakran, mint a múltban. Sok-sok lökni és masni. Mégsem kellett a magány
ba menekülni. A lányok megtanulták az intézetben a legszükségesebbeket, tisz
ta fogalmat nyertek a munka alázatáról, az emberi szerénységről, társaik tiszte
letéről. Grófkisasszonyok és baronesszek is megszokták a szigorú regulát, az 
apácák rendjét. A kanonok rendi francia zárdában ősrégi szokásokat tartottak 
érvényben. Fekete harisnya, matrózruha, felkészülés egy szép, tartalmas életre. 
Paulát már akkor figyelmeztették, hogy méltósággal kell viselni az élet, egy vá
lasztott pálya gyötrelmeit. Felelősség, hivatássszeretet, fegyelem -  agyoncsépelt 
jelzői az életnek. De Heck Paula alkatába nagyon mélyen beleivódtak. Megta
nulta azt is, hogy egy ember tehetségének fokozata mindvégig titok marad s a 
talentumra nincs mértékegység. Van, amikor a szorgos gyakorlás villantja fel, 
máskor a durvább csiszolás.

Bálint Ferenc, a jól ismert Bárdos Lajos tanítványa sokat foglalkozott Pa
ulával. Az intézet kórusát egy alkalommal meghívták vendégszereplésre a buda
pesti Zeneművészeti Akadémiára. Paula ekkor egy rövid szólót énekelt -  tizen
öt éves volt akkor -, igen figyelemre méltó sikerrel. Előadói azt mondták, hogy 
a nagylány megtalálta színpadi létezésének színterét. De színésznőnk nem tu
dott dönteni, nem tudta, hogy hol bizonyíthatja sikeresebben életképességét: 
vajon a színpadon-e vagy egy műteremben, mert Paulát a festészet is vonzotta. 
Kákonyi Konstantina rajztanárnőtől sokat tanult. A „nagy művészetről” még 
nem esett szó, de a leglaikusabb érdeklődő is megállapíthatta, hogy Paula fest
ményeinek sugárzása van. Ha nem „viszi el” a színház, meglehet, hogy nemzedé
kének egyik legkiválóbb művésze lehetett volna, habár munkáival így is szép 
sikereket érhetett el.

Színésznőnk 1943-ban elhagyta Baját, átiratkozott egy pécsi tanodába. Kö
zelebb került a szülői házhoz. De gyorsan visszatért a Miaszonyunkba, mert 
elhatározta, hogy mégis a nemzet napszámosaihoz csatlakozik, tanító lesz, egy 
szegény Tóth Flóra, hogy a gyerekekkel díszíthesse szentestéken a karácsonyfát. 
Nyaranként -  amíg az iskolaszünet tartott -  már be-benézett a bezdáni tanter
mekbe. Félénk volt még akkor és bizonytalan. Nem érezte magát sziklatömb
nek, amelyet nem lehet elmozdítani a helyéről. 1944 őszén a háború már-már a 
Dunát is elérte, közeledett a front. Baján az apácák már nem mertek felelőssé
get vállalni a tanítványokért. Ezért gyorsan mindenkit az első vonattal, szekér
rel, gépkocsival hazaküldtek. Osztálykönyvi bejegyzés sem maradt utánuk. A 
megszállók brutálisan mindent felperzseltek, megsemmisítettek. Nem maradt 
nyoma semminek: se bizonyítványnak, se egyéb okiratnak vagy okmánynak.

Erről beszélni már nem érdemes.
*

A szorongás lassan múlott. De hiszen akkor nem Puck kavarta össze a dol
gokat szeleburdiságból. Ezt a háborús kergetődzést senki sem élvezte, a legke
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vésbé a Keszler család tagjai. Már a handlénak sem ment az üzlet. De ennek 
ellenére Ferenc-Franz Keszlernek szerencséje volt, mert a kezdeti bizonytalan
ságok után megválasztották a helyi szövetkezetben igazgatónak. A műhelyt ter
mészetesen azonnal államosították. Paula a vízművekben helyezkedett el, soká
ig irodai munkát végzett. Az élet nem akart -  nem is tudott -  operettre váltani.

Fabri Nikoiának, a szerb tanítónak és leányának, Blaienkának a hathatós 
támogatásával, önzetlen segítségével Paula Zágrábba utazott, hogy felvételizzen 
a képzőművészeti főiskolán. Néhány sikerültebb munkáját is magával vitte.

Megkérdezték:
-  Beszél oroszul?
-Nem...
-  Hát akkor különbözeti vizsgát kell tennie...
Festményeiről a szakemberek kedvezően nyilatkoztak, de Paula a különbö

zeti vizsgát nem merte vállalni. Ugyanis hadilábon állott orosz nyelvtudásával. 
Megpróbálta rábeszélni az édesapját, hogy most inkább taníttassa Róbert öcs- 
csét. A zágrábi sikertelen kirándulás útiköltségére ráment Ferenc-Franz Kesz
ler utolsó ünnepi öltözéke.

Nehéz volt kiheverni a háborús veszteségeket. Nem merte senki a család
ban teljes fesztelenséggel kimondani azt a szót, hogy „felszabadulás.” Bezdán 
lakossága alaposan megfogyatkozott. Az oroszok és a diadalittas partizánok né
meteket, magyarokat -  ártatlan embereket -  mészároltak le. Zavarba ejtő volt 
az új rendszer működése, s ezt mindenki érezte. Voltak azonban akkor is sokan, 
akik tenni akartak valamit. Totálkáros „népvezérek” is dobogóra álltak, bele- 
barmoltak minden rendezvénybe. Nem látták, nem érezték, hogy a magyarok 
örömképtelenek, boldogtalanok.

De aztán helyrerázódtak a dolgok. A műkedvelők azt mondták: miénk a 
színpad, s Paula is újra elfoglalta a helyét a dobogón. Szkeccsekben szerepelt, 
mindent vállalt, s megpróbált valamit elmondani arról a nagy szerelemről, 
amely a rivaldafénybe hajtotta, vonzotta. Úgy állt ott, a porondon, hogy nyilván
való lett: erre született, a színpad engem szeret, én szeretem a színpadot, egymá
séi vagyunk, és boldogan élünk, amíg meg nem halunk. Tehetsége, ambíciója 
átsegítette a bajokon, gondokon.

Nem sodorta el a háború, „megmaradt.”
A következő állomás: Zombor. Ebben az akkor még hangulatos városban 

ismerkedett meg férjével, Heck Pállal, aki Pécsett szerzett diplomát, a jogtudo
mányok doktorátusát, de ezt a képesítést az új Jugoszláviában nem ismerték el. 
Ezért egy tolóablaknál görnyedezett, mint a betegsegélyző szürke hivatalnoka. Pa
ulát a vízművek igazgatója áthelyeztette a zombori részlegbe, a központba.

LEHETŐSÉGEK VÁLASZÚTJÁN

„Örültünk annak a puszta ténynek, hogy éltünk, élhettünk -  meséli Pau
la. -  Illendő szerénységgel, a minimálissal is elégedett emberként szorultunk 
egymás mellé Palival.” Az élet nem volt, nem is lehetett „nagy”, nem akadt senki, 
aki megsúgta volna a titkot: mit-hogyan-kivel tovább, hogy könnyű mulatságra 
hasonlítson a másik. A színpad lehetett volna az egyetlen hely, ahol az ember
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boldognak érezhette magát, legalább másfél óráig, amíg az előadás tart, de Pa
ula akkortájt emberi kapcsolatokban nagyon messze került mindattól, ami ri
valda és gondtalan, hangos ünneplés.

Megmaradni, túlélni, más céljuk nem lehetett.
Paula szabad idejében -  nemsokára az állását is elvesztette -, otthon, az 

albérleti szoba magányában vázákat festett, tányérokat, húsvéti tojásokat. Pali 
ebben hathatósan segített neki. Színésznőnk nem szégyelli életének ezt a gyöt- 
relmes szakaszát. Ébredéskor, reggelenként volt valami homályos érzése a sze
replésről, virágkoszorúkról, dalról, táncról. Ez nyugtalanította néha. Lefekvés
kor megnyugodott, de csak akkor, ha sikerült aznap eladni néhány tányért vagy 
vázát, ha pénz állt a házhoz. Sohasem mondhatta azt, hogy a nagy illúziót, a 
hintót meg a rózsaszínű álmokat a „házhoz” hozták. Soha senkitől el nem vett 
semmit: amit kapott a sorstól, megköszönte és meghálálta. Néha azt érezte, 
hogy egy szellemi sivatag közepébe csöppent. Ezért egyre gyakrabban a Kaszi
nóba menekült.

Otthon az ecset ragadt a kezéhez -  sokat festett -, a Kaszinóban a szürke 
színű színfalak és a szufitták között érezte magát a legnagyobb biztonságban. 
Estéről estére megmutatkozhatott. Egyetlen alkalommal vállalt szerepet egy 
egész estét betöltő színdarabban, Indig Ottó Ember a híd alatt című színjátéká
ban. Persze, akkor nem volt eléggé végiggondolt, megoldásaiban nem voltak 
eléggé következetesek a műkedvelők előadásai. Mélységeket sem lehetett meg
sejteni, de színes programot kínáltak. Játszottak kabarét és vígjátékokat. A mu- 
lattatásnak sokféle változatát nyújtották az amatőrök, s a közönség ízlése sze
rint válogathatott a művekből.

Sokan azt mondták az Indig Ottó-darab bemutatója után, hogy „abban a 
szőkében van valami”, stílusa eltér a többiekétől, modora, hangvétele másmi
lyen. Szépen, bensőséges lírával mondja a szövegét. Ő az egyetlen a lassú folya- 
mú előadásban, aki korabeli atmoszférát képes és mer teremteni. Mintha egy 
másik égitestről csöppent volna a színpadra.

Ennek a szereplésnek nem volt folytatása.
A rendezők megfeledkeztek róla. Az a „másmilyenség” zavarta a többieket. 

Túl sok tapsot kapott ahhoz, hogy lekezeljék, mint egy kezdőt. A rendezők a 
hűséget díjazták.

•

Az az igazság azonban, hogy Paulát ez az első szereplés hidegen hagyta. 
„Megszállottan” még nem vonzódott a színpadhoz -  színésznőként. Annál töb
bet énekelt. Magyar népdalokat. Műsorán mintegy 250-300 nóta szerepelt. 
(Szerepel ma is.) Az Újvidéki Rádió audícióján a prímás, Virág Nándor el volt 
ragadtatva Paula könnyed és mégis hatásos dalolásától, énektechnikájától. Kel
lett egy hely, ahol Paula kifejezhette tehetségét, s ezt a helyet az Újvidéki Rádió 
mikrofonja előtt találta meg -  tartós időre. Havonta, néha hetente utazott le a 
tartományi székvárosba. Nyugtalanító és sivár unalomról már nem lehetett a 
Heck családban beszélni. Kezdetben kissé idegenül mozgott Fülöp Kató, Gubik 
Mira, Boros István és Mirjana, valamint a többi már „befutott” énekes társasá
gában. Végül megszokta a nyilvános fellépések, a hakni-műsorok légkörét. Pa-
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ula nem szólt bele semmibe. Ő volt az, mondták a rádióban, aki mindig megbíz
hatóan ćnekel, vele semmi baj. Még a honoráriumot sem keveselli minduntalan, 
mint a többiek. Énekelt, mint a madár, s a madárnak más dolga nincsen a világon.

A spontán tehetség tehát megnyilvánult. Paula sokat tanult Vadné Dorman 
Mancitől és Major István számtantanártól. A „Ludasi kertek alatt...” című nép
dalt ma is gyakran halljuk az Újvidéki Rádió műsoraiban. Kristálytisztán cseng 
Heck Paula hangja. Milyen kiválóan alakított volna tűzről pattant magyar me
nyecskéket a divatos népszínművekben és népi életképekben, de szerencséjére
-  vagy pechjére -  a zombori, majd a szabadkai színházban igen ritkán tűztek 
műsorra ilyen -  ahogyan akkor mondták -  „gatyás” darabokat.

♦

Herceg János volt az, aki a második világháború befejeztével megszervezte 
Zomborban a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben a kultúrális mozgalma
kat. Ő volt az első elnök. Az elnöki poszt betöltésében Börszt Henrik követte, 
majd Kapitány Györgyöt választották a Kaszinó első emberévé.

A háború utáni kezdetről nagyon keveset tudni. A szegényes levéltár nem 
őrizte meg a fényképeket és a plakátokat, meghívókat és műsorfüzeteket. Ko
moly és hihetetlenül nehéz munkakörülményekről vallanak ma azok, akik em
lékeznek az eseményekre. Újra össze kellett toborozni a műkedvelőket, muzsi
kusokat, dalárdistákat. Fényképek csak az 1955-ös jubileumi estről maradtak 
fenn, amikor az egyesület fennállásának tízéves évfordulóját ünnepelte, s ebből 
az alkalomból az amatőr színjátszók színre vitték a Városi Népszínház színpa
dán Szigligeti Ede-Móricz Zsigmond Sárga csikó című népszínművét, Németh 
Rudolf az újvidéki operaház népszerű szólistájának a vendégszereplésével.

Paula akkor már a szabadkai Népszínház magyar társulatának a tagja volt 
és síró-nevető nosztalgiával -  nagy-nagy fájdalommal a szívében -  gondolt arra 
a két esztendőre, amikor Zomborban „magasabb volt az égbolt”, amikor a szép 
városban az első -  és valószínűleg az utolsó -  magyar színház tiszteletre s elis
merésre méltó missziós munkát végzett -  mindössze öt színésszel. Sokáig, ha a 
szabadkai színházban, a társalgóban vagy a színfalak mögött szó esett a zombori 
évekről, legszívesebben felugrott volna a helyéről, rohanni akart valamerre, a 
semmibe, hogy ne lássák a könnyeit. Valami névtelen feszültséget érzett. De 
aztán hirtelen megszűnt minden. Csak az emlékezet maradt meg. A szép emlé
kezet. Emlékek azokról a napokról, amikor énekelt. Strauss Tavaszi hangok 
című áriájával -  a Városi Filharmónia kísérte -  megismételhetetlen, frenetikus 
sikert aratott. Úgy tetszett akkor, hogy a színpad mindent fölöslegessé tesz. Gaz
dag az élet, sokszólamú: a szereplés mindent feldúsít.

Mondják, hogy aki túlolvassa magát, az íróember lesz. Aki sokat szerepel a 
színpdon, előbb vagy utóbb színész lesz. Megtörtént végül, aminek meg kellett 
történnie. Zomborban audíciót hirdettek színészek felvételére. Mert 1953-ban 
megalakulni látszott a hivatásos magyar társulat. Hőemelkedés, örömláz, 
amitől sírva lehet fakadni. Most már a legveszedelmesebb szakadékokat is át 
lehet lépni. Az élet majd a színházban könnyűnek találtatik...

SZÍNHÁZ, csupa nagy betű!
Paulát egyszer már megkörnyékezték a színház szakemberei. 1947-ben tör

tént. Szántó Zoltán magyar kultuszminiszter a társaságával Szabadkáról Her
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cegszántón át utazott vissza gépkocsiján Magyarországra. Vele tartott Laták 
István, a szabadkai Népszínház magyar tagozatának igazgatója és dramaturgja, 
Hock Rezső, a „színházi mindenes” (kritikákat is írogatott a 7 Napban) és má
sok. Az illusztris vendégek tiszteletére Bezdánban fogadást rendeztek s azon 
Paulát is -  kötelezően, hiszen a falu büszkesége volt, a „csalogány” -  felléptet
ték. Verset mondott és cigányzenekarral magyar nótákat, népdalokat adott elő. 
Megtapsolták, megéljenezték, az asztalhoz hívták, majd a dalok többségét meg- 
újráztatták. Néhány nap múlva a bezdáni kisbíróval kézbesítettek Paula címére 
pecsétes levelet. Hívták Szabadkára, a Népszínházba -  színésznőnek.

Valami történt, valami rendkívüli.
Az édesanyja azonnal megkérdezte:
-  Színésznő akarsz lenni? Komédiás?
Paula tanácstalan volt.
-  Nem is tudom...
-  Gondolod, okos dolog, ha egy zárdában nevelkedett leány ilyen munkát 

vállal?
A hangsúly az „ilyen” szócskán volt. Színésznőnk akkor még nem sokat 

tudott a színházról. Nem tudta megítélni, hogy milyen változást hozhat életében 
a színház. Csalódás? Szenvedély? Színészi alakítás? Arról, hogy a tartományban 
hivatásos magyar színház működik, a szabadkai, nem is volt tudomása. Most 
elkapnak, beöltöztetnek bohócnak, befestenek lilára meg sárgára, kékre meg 
zöldre, és berepítenek a színpadra? Nem, nem -  gondolhatta Paula -, nem vál
hat mássá, mint ami. Nem engedett tehát az első csábításnak.

Számára az élet volt a színház.

(Folytatjuk)

John Millington Synge: A nyugati világbajnoka 
(díszletterv, 1964)
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SZÜSZNER ZOLTÁN

COPYRIGHT -  TISZTELVE 
SZÍNHÁZI LEVÉL

Elment a beteg az orvosához. A doktor megkérdezte: „Dohányzik? Iszik?” A 
beteg azt válaszolta, hogy igen, dohányzik és iszik is, nem tart mértéket. Az 
orvos: „Uram, arra a rövid időre, ami magának még megadatott az élettől, ne 
változtasson a szokásain.” A színházművészetet rákfene rágja, nincs sok ideje 
hátra, elvégeztetett, állítják egyre többen a szakmából, de éljünk, alkossunk úgy, 
mint eddig -  semmi sem örökkévaló. Ma már nem lehet „bölcsen” vezetni a 
színházat. Clownokba oltott bölcselőket sem küldhetünk az arénába. Tempó- 
ráljuk a tömeget színes vásári holmival, „másszínházzal”, megleszünk valahogy 
két imádság között, elvégre nem adhatnak nekünk minden bajra remediumot. 
Ma már a Bánk bánt is zanzásítják. Megtette ezt Verebes István, Katona József 
történelmi darabjából divatrevüt csinált. Bomberdzseki mellett Giorgio Arma- 
ni-öltöny, harci sisak és szmoking. Bánk bán automata revolverrel végez a ki
rálynővel. Diszkósláger, sweetes valcer, minden belefér a Nagy Műbe.

Nézővesszőzés mindenütt. De Szabadkán, a Népszínházban és az Újvidéki 
Színházban -  nem túlságosan széles holdudvarban -  ekképpen fogalmaznak: 
„Nyomasztó az olyan közeg, amit mindig a zsenialitás titokzatossága lebeg kö
rül, és később kiderül: nagy léggömb az egész. A kis dolgokat csináljuk jól, abból 
létrejöhet valami nagyszerű.”

Játszd újra (Sam) és ,4 padlás. Ezekkel az előadásokkal a fizikai megmara
dás -  gondolják -  biztosítottnak látszik, átsiklunk a XXI. századba. A többi, a 
lelki túlélés örök gond. De az évek múlását egyébként csak a halandók számlál
ják. A színházi alkotó bárgyún azt hiszi, hogy halhatatlan. Szóval nincs minden 
veszve. Sok múlik majd a szubjektív szándékokon. De az évadkezdés Szabadkán 
és Újvidéken egy, illetve három (!) újabb bemutató előadással mindenesetre 
biztató (és megnyugtató), talán majd azzal a bizonyos művészi tartással, a „hit
tel” sem lesz annyi gondunk, mint régebben.

ÉLETÉRZÉSEK -  AKTUÁLISAN

A nemrég elhunyt drámaszerző, a belgrádi Aleksandar Popovié Smrtonos- 
na motoristika1 című cirkuszi balladájához mert hozzányúlni a Szabadka Nép
színház szerb tagozata, a műhöz, amely áttételesen aktuális életérzéseket fejez 
ki. A rendező, Slobodan Ž. Jovanovié a „másszínház” bevált és nem bevált re
ceptjeit sütötte el. A darabot „megnyírta”, megtoldotta, talányos tézisekkel tette 
helyenként érthetetlenné (és nézhetetlenné), de -  szerinte -  egy asztalfióknak 
szánt művel mást nem lehetett tenni.

A mese Duléról, a halálba robogó motorkerékpárosról és barátairól, ellen
feleiről helyenként mégis bravúros, dramaturgiailag összefésült. Néha döguna
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lomba fulladt minden kísérlet. Szemmel láthatóan több színész nem nőtt fel a 
feladathoz, mísze volt ennek a színházfajtának a befogadására a nézőnek is. 
Mégis a Smríonosna motoristika hibái, botlásai ellenére figyelemre méltó 
előadás. Javítja a színházi közérzetet, mert több alkalommal arra utal, ami „hi
ánycikk”: az emberi magatartás megváltoztatására.

Játszá újra...2 -  Sam nélkül -  és Đorde Balašević. Meg Vajda Tibor és a 
színészek: elsősorban az újvidéki László Sándor. Utaltunk már elöljáróban a 
„kis dolgokra”. Ez az, mármint a Játszd újra... ebből létrejöhetett valami nagy
szerű. Sam, a néger zongorista a Casablancából valahol lemaradt, mert Felix- 
nek, a „szemüveges balfácánnak” ebben a másfél órás mesében Đorđe Balašević 
húzza, nyögdicséli, dúdolja. Odaveszett New York és a manhattani zsidó értel
miség. Félix „itt és most” Szabadkán vagy Temerinben parodizálja önmagát, 
ebben az esetben a színészi copyright megtartásával, de élményszerűbb előadás 
aligha született volna a darabból, mert ezt a művet inkább hangjátéknak vagy 
mozifilmnek tudnám elképzelni. A broadwayi bemutatón sem verték széjjel az 
érdeklődők a házat. Arra jó mindenesetre, hogy az előadás, amelyet az Újvidéki 
Rádió művészeti vezetője, Vajda Tibor becsületesen rendezett meg, kellőkép
pen felingerelje a nyárspolgárt -  és frusztrálja. Magasság, mélység -  alig, de erre 
ebben az esetben nincs is szükségünk. Csak ne piszkálna az alapvető félreértés 
benyomása. Miért Balašević és miért menekvés a Manhattanról?

László Sándor kisebbfajta „csodát” teremt, nem is akármilyent. Ha belép, 
alig látjuk, ha elhagyja a színpadot, a tér üres marad. Elviselhetetlenül üres lesz 
minden. Csak vele él a színpad. Gesztusairól elemzést lehetne írni: nem lehet 
nem észrevenni, ahogyan meggörbül, belegörbül ebbe a nyavalyás életbe, világ
ba, amelyben oly nehéz -  számára -  lefektetni egy nőt. A Furcsa párban mutatta 
meg először ezt az arcát, de nem árt a duplázás, ha a kölcsönvett fény ver vissza. 
Egy (majdnem) elesett emberke sorsa elevenedik meg előttünk. S ha egy színház 
képes ezt nyújtani, akkor sokat tett. Alakításáért érdemes volt azt mondani: 
Játszd újra... A színész meghálálta a bizalmat, s szándékosan visszatartott játé
kával meghálálta azt a szegedi Nemzeti Színház vendégszínésznője, Farkas 
Andrea is.

A Woody Allen-darabot jól el lehet adni. A témába beleszőtték a szerel
met, az erotikát, s ez az, ami „megy”. Nem az igazgató veszi el a gépirókisasz- 
szonyt. A világ ma másként funkcionál, de az alakok a végén megkapják a maguk 
pozitívumát. Vágyképek kiosztva, mehetünk tovább!

SZÍVÜNK SZERINT: MUSICAL

Fanyalogni lehetett a hírre, hogy az újjászervezett Újvidéki Színházban 
színre viszik Richard Nash Esőcsináló című színjátékát. Olcsó westemféleség. 
Mit mondhat nekünk a csodatevő, esőhozó Starbuck és a vénlány, Lizzie egy
órás szerelme? Nincs a műnek hordereje. A színészek eleget tettek megszokott 
érzelmes előadásmódjaink ösztönszerű hagyományainak, a végén az eső meg
eredt, habár esőt senki sem tud csinálni. (Színházat sem mindenki.) Az új évad 
második bemutatója is elszürkült. Péreli Gabriella-Aldobolyi Nagy György-
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G. Dénes György Roncsderby4 című monodrámája „izzó”színésznőt követel, aki 
zokog és kacag, dalol és táncol, aki átírja a sorsát, amely a magányba kergette. 
Vallomás egy nőről, aki nem akar egyedül maradni a világban s ennek érdeké
ben társak után kutat. Előítéleteink máris készek voltak: nem rendelkezünk mi 
olyan színésznőkkel, akik a Roncsderby követelményeinek eleget tudnak tenni. 
Emiatt a história jócskán veszíthet emelkedettségéből. Veszített is, sajnos.

De megérkezett a musical a székvárosba, Horváth-Presser-Sztevanovié 
A padlás5 című meséje, amelyet a szerzők szigorúan belepréseltek egy keretbe, 
nehogy megsértse, besározza valaki a műfajt. Az öreg padláson minden tiszta, 
áttekinthető, a meseszövés logikus. „Jól áll” a színház fiatal gárdájának a musi
cal. Az újvidékiek egységben tudták tartani az előadást, senki sem tévedt az 
együgyűség irányába. De az árnyaltabb színészi játék esetén kevésbé lenne szem
beszökő, pontosabban: „fülbeszökő” az énekszámok gyengécske interpretálása. 
Mégis A padlás bemutatója ünnep volt. Kimászhat a színház a cifra nyomorú
ságból, ha félelme nem kényszeríti önismétlő körök bejárására.

MEINER MÜLLER -  POST SCRIPTUM

A szabadkai/belgrádi KPGT Színház az elmúlt hónapok során négy Meiner 
Müller-darabot6,7,8, mutatott be. A német „rebellis” nemrég, 1995. december 
30-án hunyt el. Azt mondta magáról: „Az életben a harmóniát kedvelem, bű
nözői energiámat a művészetben élem ki.” Müller a Brecht utáni német színház 
legkiemelkedőbb alakja. Művei ellentmondásosak, nem írt szövegeket, hanem 
„szállított”, Brechtnél is termékenyebb volt, a kommunistákat, a NDK-t szolgál
ta. Vibrált, „emberevő” természetű volt. Nyugaton elismerték, de nem szerették.

(Nyugodjék békében.)
Ljubiša Ristié, a „balos” népvezér valószínűleg rajong Müllerért. Mégis az 

előadásokkal nullaponton maradt. Talán azt gondolta, hogy a Müller-darabok- 
kal munkatársai sikeres utóvédharcot folytathatnak, megtalálhatja a színház a 
ma minimumát -  mindent elölről kell kezdeni -, s aztán előrébb lehet lépni. A 
gcsztuskultúra szegénysége jellemezte a produkciókat, hullámzó színészi in
terpretálásban. Ez a színház még sokáig a margón marad. Igaz, szembefordult a 
hagyományos színházzal, szándékaikat és az eszközeiket maguk választják, ám 
mindazt, amit prezentálnak, már láttuk valahol, gyakran éppen ebben a színház
ban. A csoportot már többször szétzúzták. Mindenesetre van értelme a működ
tetésnek, mert a KPGT Színház színészei olyan darabokkal lépnek közönség elé, 
amelyek más színházak műsorán nem szerepelnek.

JEGYZETEK

1 Alcksandar Popović: Smrtonosna motoristika (Halálos motorozás), cirkuszi ballada. 
Narodno pozorište -  Népszínház, Szabadka (szerb társulat). Bemutató: 1996. október 
19. Rendező és dalszövegíró: Slobodan Ž. Jovanović -  Šilja (Belgrád). Zene: Zorán
I lristić (Belgrád). Díszlet: Hupkó István. Jelmez: Milanka Berberovid. Színpadi moz
gás: Ferid Karajica (Belgrád). Korrepetitor: Végső József. Zenekarvezető: Kurina 
Gusztáv. Szereplők: Jadranka Nanić (Marela), Miloš Stanković és Molnár Zoltán (Du-
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le), Đorđe Rusić (Kufta Paganini), Marina Cinkocki (Silvana Havajka), Snežana Jak- 
čić-Čolić (Pavica), Veroslava Mitrović (Katica), Jovan Ristovski (Gane), Zoran Buče- 
vac (Svetislav Steva Apostolović), Suzana Vuković (Marica Travica), Mihajlo Jančikin 
(Čika Dragi), Svetislav Đorđević (Milisav), Kristina Jakovljević (Direktorka cirkusa), 
Jelena Srečkov (Anica), Miloš Stanković és Molnár Zoltán (Klov tužnog lica).

2 Woody Allén: Játszd újra... Woody Allén után (szabadon), vígjáték. Narodno pozorište
-  Népszínház, Szabadka (magyar társulat). Bemutató: 1996. november 13. Fordította: 
Földényi F. László. Rendező: Vajda Tibor (Újvidék). Díszlet és jelmez: Varga Mihaj- 
lovié Annamária (Újvidék). Zene: Đorde Balašević (Újvidék). Szereplők: László Sán
dor (Kérész Félix), Farkas Andrea (Linda), Búbos András (Robi), Ripcó László (Bo- 
gey), Budanov Márta (Nelli és még sokan mások).

3 Richard Nash: Esőcsináló, színjáték. Újvidéki Színház, Újvidék. Bemutató: 1996. ok
tóber 10. Fordította: Czimmer József. Rendező és díszlettervező: Gergely László (Bé
késcsaba). Jelmez: Branka Petrović. Szereplők: Fischer Károly (Öreg Currey), Mezei 
Zoltán (Noah), Csernik Árpád (Jim), Banka Lívia (Lizzie), Viser Iván (Seriff), Giricz 
Attila (File), Magyar Attila (Starbuck).

4 Péreli Gabriella: Roncsderby, monodráma. Újvidéki Színház, Újvidék. Bemutató: 
1996. október 22. Zene: Aldobolyi Nagy György (Budapest). Dalszövegek: G. Dénes 
György (Budapest). Rendező: Gergely László (Békéscsaba). Korrepetitor: Bátkai Jó
zsef (Békéscsaba). Szereplők: Ábrahám Irén (Viki).

5 Horváth Péter:/!padlás, musical. Újvidéki Színház, Újvidék. Bemutató: 1996. novem
ber 7. Zene: Presser Gábor (Budapest). Dalszövegek: Sztavanovity Dusán (Budapest). 
Rendező és díszlet: Tasnádi Márton (Budapest). Jelmez: Branka Petrović. Korrepeti
tor: Bátkai József (Békéscsaba). Táncok: Andreja Stefanov Gjuzelev. Szereplők: Mezei 
Zoltán, Lenner Karolina, Vitkayné Kovács Vera, Giricz Attila, Csernik Árpád, Jaskov 
Melinda, Magyar Attila, Szabó Attila, Pásthy Mátyás, Szilágyi Nándor, Németh Attila.

6 Heiner Müller: Sečanje narevoluciju. KPGT Színház, Szabadka. Bemutató: 1996. szep
tember 18. Fordító: Vlado Obad. Rendező: Omar Abu El Rub. Jelmez: Dejan Pantelić. 
Szereplők: Tatjana Žerajić, Ljiljana Jakšić, Nataša Medić, Petar Radovanović, Predrag 
Kolarević, Nebojša Čolić, Miodrag Gajić, Saša Kuzmanović, Radmila Savković, Branka 
Sekulović, Dušanka Kukolj.

7 Heiner Müller: Hamlet masina, KPGT Színház, Szabadka. Bemutató: 1996. szeptem
ber 22. Fordította: Mira Erceg és Branka Jovanović. Rendező: Igor Simonović. Díszlet- 
és jelmeztervező: Dejan Pantelić. Zene: Andrej Aéin. Szereplők: Neda Arnerić (Ki
rálynő), Pletl Zoltán (Hamlet), Sandra Spasovski (Ophélia), Vük Tošković (Horatius), 
Mihajlo Kostić (Király).

8 Heiner Müller: Opis slike, KPGT Színház, Szabadka. Bemutató: 1996. szeptember 27. 
Fordította: Branka Jovanović. Rendező és díszlet: Filip Gajić. Jelmez: Dejan Pantelić. 
Szereplők: Éva Ras, Tanja Kecman, Aleksandar Krstajić, Stanko Bogojević, Mirela 
Pavlovié, Danica Radulović, Dara Šuković.

9 Heiner Müller: Part Szemétdomb Médeia Anyag Tájkép az Argonautákkal (magyar 
nyelvű előadás). KPGT Színház, Szabadka. Bemutató: 1996. október 10. Fordította: 
Csengery János. Rendező és koreográfus: Péter Ferenc. Jelmez- és díszlettervező: Su- 
rova Panonska Estetika. Zene: Aleksandar Petrović. Szereplők: Káló Béla (Jason), 
Erdélyi Hermina (Médeia), Búbos András (Krén), Andrija Kovač (Dada), Slobodan 
Lázié (Nevelő), Aleksandar Petrović (Hírnök).
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OLVASÓNAPLÓ 

ÓVATOS SZEMBENÉZÉS

PAP JÓZSEF: K ertrészének  
Fórum, Újvidék, 1996.

Pap József verseskötetének címe -  a kertészének és a kertvészének értelmezés- 
alternatíváját kínálva -  előre figyelmezteti az olvasót: az első két versben bejelentett 
mosolygást nem szabad gondtalannak, felelőtlennek elképzelni. Ez annál inkább fontos, 
mert -  ahogyan a költő életrajza és kötetbeli vallomása tanúsítja -  baloldali beállítottságú 
(jóllehet az eszmében csalódott) értelmiségivel van dolgunk. Ezért magától értődő a Csak 
mosolygok című második versben kinyilatkoztatott szállóige, méghozzá így nagy betűkkel: 
„VILÁGMEGVÁLTÓ ESZMÉK KÍMÉLJENEK!” Ennek a jelszónak igencsak örül 
Bányai János a kötet fülszövegében, mondván, hogy „Tőle ugyan harsoghatnak 
nemzetsirató szónokok...” Pap József ugyanakkor már az említett versét követően a magyar 
nyelv pusztulása miatti fájdalmának ad hangot, a szerémségi szórványmagyarság 
halványuló nyomai miatt -  hatásos költőiséggel -  keseregve.

E kiállás természetesen „csupán” lelkiismereti kérdés Pap József számára. Annál is 
inkább, mert verseskötete többnyire egészen másról beszél. Korántsem függetlenül attól, 
hogy a költő már régóta megvívta harcait s jó orvosként is kellő tekintélyre tett szert. Ha a 
mindennapi munkájával az emberek boldogságának egyik alapfeltételét igyekezett megte
remteni, akkor most -  a mosolyfilozófia értelmében -  a személyi függetlenségének, költői 
szuverenitásának igyekszik hangot adni. Ez a (viszonylagos) visszavonultságában, termé
szetbe feledkezésében nyilvánul meg. Pap József ugyanis e kötete verseinek többségében 
magánélete egyszerű (ám nem ritkán közérdekű) eseményeiről és szenzációiról számol be 
az olvasónak. A szeretetteljes nyugdíjas rendszerint (ön)ironikus melankóliájával: narratív 
szabatossággal vagy a gondolati líra töménységével adja elő, hogy az évszaktól függően 
milyen természeti és madarakkal kapcsolatos jelenségeket észlel a kertjében; kikkel váltott 
szót az élet örök igazságairól; miben változott meg a szemlélete egyes jelenségeket illetően. 
Hiába csúfolja ki azonban önmagát egyik versében az önelszigetelése miatt, olykor akár egy 
művelődési terepszemle, akár egy többet jelentőnek érzett, kölcsönzött rádióhír formájá
ban -  kilép a fedezékéből. Nem beszélve arról, hogy a fokozódó nyomor és a háború zajai 
is beszüremlenek költői megfigyeléseibe, létélményébe.

Főleg az utóbbi jelenti azt, hogy megnyugvás helyett inkább a nyugalom kereséséről 
számol be Pap József legújabb verseskötete. Ennek újdonsága a korábbiakhoz képest a 
világkép teljesebbé válásában van. Költőnknek ugyanis -  a maga látszólagos elfogultságá
ban -  van bátorsága szembenézni társadalmi és kulturális nyomorúságunkkal. Téma-, mo
tívum- és -  ami a legfőbb -  élményszerűen sok minden szerepel a verseiben abból, ami a 
vajdasági (s talán nem is mindig csak a vajdasági) ember idegeit terheli. Mindez azonban 
az értelem függvényében kapja meg helyét, a jóindulatú szellemi fölülnézet, az irónia és a 
szarkazmus egyénileg kialakított formáiban.

A csalódott s ezáltal sokat tapasztalt ember bölcsessége fejeződik ki versről versre. A  
költő a lényegkeresése eredményeit kínálja olvasójának. Ez azonban nem jelenti azt, mint
ha Pap József költészete vulgáris módon lenne didaktikus jellegű. Amit ugyanis mond, az 
elsősorban önmaga számára jelent (költői) felismerést. Hogy ez valóban így van; hogy tehát 
a vers nem elsősorban jó szándék s nem is csupán morális-racionális elhatározás kérdése, 
az abból a verséből derül ki, amely az alkotás folyamatának összetettsége, nehézsége miatt 
panaszkodik: „A hangomból kiérzitek: / se vágy, / se becsvágy / nincs bennem hozzá. // Nem 
ilyenkor íródik a vers.” (Nem ilyenkor)
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Pap József költői magatartásában rendkívül vonzó, hogy a baloldali politika hajdani 
elkötelezettje, a materialista világnézet egykori képviselője múlta fölül hajdani önmagát, 
illetve az előző s részben a mostani totalitárius társadalom elvárásait. E kiábrándulás jó 
néhány versnél narratív formához vezetett. A költő úgy tesz, mintha mesélne, anekdotázna, 
beszámolna valamiről. Ezért olykor az a benyomásunk, hogy az ő művészetének lényege 
az enyhe metaforizáltságban, a nyomatékosítás készségében van. Vallomásaiban helyen
ként annyira közvetlen, hogy akár költői prózának is minősíthetjük egyes verseit.

Ilyen emlékidéző önleszámolásnak mindenekelőtt A látnok költőt kell tekintenünk. 
Ez a szöveg a kommunizmus, illetve az optimizmus költőinek a kincstári naivitását pellen- 
gérezi ki. A Tito által szerzett kölcsönök által teremtett humanista látszatok ugyanis aka
dályozták az ország emberének mélyebb, illúziótlanabb megismerését. Ezért a jó szándékú 
sztrugai költői körben groteszkül hatott az a különc, aki „Arról / szónokolt, így, ahogy 
mondom, szónokolt, / nem szavalt fölajzott szenvedéllyel, / hogy össze kell fogni, fogjunk 
össze, / öljük meg magunkban a farkast... / ( -  Micsoda farkas? Miféle ölés? Hol él ez az 
ember!...)”. A kétperces történetben a költő rehabilitálja a hajdani ünneprontót, hiszen az 
idő neki adott igazat a háború kitörése és az ország pusztulása által. A költői effektus a 
megidéző erőben, a tényeknek abban a tálalásában rejlik, amely magát az olvasót készteti 
a következtetés levonására. A költő nem vonja le a tanulságot, hiszen a különc mindvégig 
a vers második sorában említett „lemosolyogtuk” árnyékában marad. Annál is inkább, mert 
erre a nemzetközi hírű találkozóra barátkozni jártak a költők. Az ismeretlent az akkori 
szemével, görcsbe merevedettnek láttatja a költő. A vers megértéséhez az elmúlt évek 
történelmének ismeretére van szükségünk. A cím -  A látnok költő -  önmagában nem 
világosít fel.

Van e költői retrospekciónak egy másik változata is. Példaként a Megváltozik minden 
c. versre hivatkozom, amelynek az első, hosszabb része, az előbbi vershez hasonlóan, a költő 
hajdani, fiatalokkal kapcsolatos előítéletét részletezi, formálisan nem utalva arra, hogy a 
későbbi tapasztalatok megváltoztatták az értékfelfogását. Legfeljebb az önkritikusság jel
zése -  „Vagy a féltékenység? Öreges rosszindulat? / (Mert a mi időnkben, ugye... De ez 
már / a vének stílusa, intettem le magam.)” -  utal a valószínű szempontváltozásra, a polgári 
szemérem feleslegességének a felismerésből következő elvetésére. Ez utóbbira még a vers
ben sor kerül, amikor a költő az utcán önfeledten, triviálisan csókolódzó fiatalok fölötti 
megbotránkozását föladván s napjainkig lépvén, váratlanul bejelenti: „Mostanában viszont 
hiányzanak nekem!” S ezután kimondja azt, amit A látnok költőben elhallgatott: hiányoznak 
neki azok, akik miatt hagyományos neveltetése, kispolgári ízlése miatt megbotránkozott. 
Az ő „téblábolás”-uk, „simulás”-uk, „belefeledkezés”-ük „az átjárókon és az útkeresztezé- 
sen” -  az olvasó következtetése szerint! -  kisebb rossz, sőt nagy érték a helyükbe lépett 
„Csak szigorú, kemény tekintet”-nél akkor, amikor „rémület a tekintetekben”. A második 
részben sem ad többet a jelen állapotrajzánál a költő, s főleg a tanulságot nem rágja szájba, 
ám mégis elidőzik egy kicsit abban a közegben, amelyben a körülmények szorítása sokban 
megváltoztatta világszemléletét.

A társadalmi jelenről -  hacsak idézet formájában nem -  közvetlenül semmit sem 
mond Pap József. Őt ugyanis nem az események és a folyamatok, hanem azok belső (vers
beli) visszhangja érdekli. Ilyen közvetett vallomásként fogalmazza meg: „Az vagy most, 
vers, sárba / taposott szemekből / szüntelenül szivárgó bánat. / Az vagy, eltékozolt szemek 
/ néma panasza, / melytől elszorul a világ szíve, / és egyaránt elcsuklik az ember / és a 
madarak hangja.” (Mi vagy most)

Pap József tehát a mestere annak: hogyan lehet a mindennapi élet jelenségeiből annak 
mélyrétegeiig, a sorsunkkal összefüggő tapasztalatig eljutni. Ezt az előbbinél könnyedebb 
hangnemben, csevegve (szinte fecsegve) is megvalósítja. Példaként hadd említsem a Téve
déseink 4. darabját,/! hólapátolást Nyájas beszámoló ez a vers arról, hogy a költő „a faluról 
hozott jólneveltségé”-vel, miközben a havat lapátolja „a város központjában levő ház”-a
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előtt, a helyzetnek köszönhetően néhány járókelővel szót vált, majd utóbb eszébe jut: ha 
az ablakból kihajolva bámészkodik, aligha szólította volna meg valaki. Ezután következik
-  az érintett versekből kimaradt -  magyarázat: „Az elidegenedés szemléletesen megteste
sülve / tárul fel előttem. / Az imént viszont, / amikor csak egy karnyújtásnyival voltam / 
kijjebb, az ablakom alatt, legalább egy / tucat ember rám köszönt, bizalmaskodott / velem, 
jószerével mindenki, akinek / -  fölegyenesedve a lapátolásból -  / a szemébe néztem, báto
rítást nyújtva / a megnyilatkozásra. Hogy mit sugárzott / a tekintetük? Mindent, csak ide- 
genséget nem: / méltánylást, rokonszenvet, megilletődést...” Ha tisztában vagyunk vele, 
hogy nálunk újra kell tanulni a kultúra ábécéjét, akkor azt is elfogadjuk, hogy Pap József 
költészete (tapintatos) példát mutat a tanításban.

Hegel óta a polgári gondolkodók is szembesültek az elidegenedés jelenségével, úgy
hogy az előbbi jelenet és fejtegetés alapján csupán elidegenült emberek tekinthetik kom
munistának Pap Józsefet. Hogy miként viszonyul költőnk az ideológiákhoz, azt a már idé
zett csupa nagybetűs kijelentése mellett abból a korszerű hangszerelésű Pap-versből is 
megtudhatjuk, amilyet költőnk irodalmunk modernizálódásakor kezdett írni. Az Attól ami
ért c. versre gondolok, amelynek két címbeli vonatkozó névmása három szakaszban is a 
harmadikkal („akiért”) egészül ki, hogy így a jelentés minél több értelmű s egyetemesebb 
jelentésű legyen. A tűzgyújtás ősi rítusának elutasításában (József Attilával is feleselve) az 
emberiségmegváltás anakronisztikusnak érzett gesztusaival számol le a költő s azt a ma már 
nem szentségtörőn hangzó kijelentést teszi, hogy (az emberiséget) „tűzzel megváltani / 
Sohsem is próbáltam ” Személy szerint biztosan nem, ezért feledi el a háborút követő évek 
„tűzzel-vassal” módszerét s az ennek megfelelő naiv lelkesedést, szocrealizmust. Az csak 
látszata volt a jó értelemben vett tűznek, mondhatná a költő, de feleslegesnek tartja mon
dani. Ahogyan az előbbi vers utalt rá: marad az egyszerű, gerinces helytállás a mindennapi 
munkában s az emberekhez való viszonyban. Humanizmussal bélelt nihilizmus ez.

Nincs sok az ilyen redukált formájú, központozást mellőző versből költőnk legutóbbi 
verseskötetében. Nyilván azért nincs, mert Pap Józef mindenben kételkedő alkotó, aki 
viszolyog az egyedül üdvözítő módszertől. Ugyanakkor az izmusok kínálta szabadságban 
sem érzi magát felszabadultnak. Ha éppen a játékos kedve vesz erőt rajta, akkor a saját 
kiszolgáltatottságának és határtalanságának a szembeállításával, illetve kiegyenlítésével 
szórakozik el, különös tekintettel a „végtelen” és a „védtelen” kifejezések toldalékokkal és 
módosítókkal megalkotható különféle jelentéstartalmára. Ez a Weöres Sándor emlékének 
szentelt 13 oldalas játék (Hangsúlyárnyalások) -  amely annak konstatálásából indul ki, hogy 
„végtelen / védtelen / vagyok //védtelen / végtelen / vagyok”-  néhol a rendhagyó szóképzés 
eredményeként erőltetetté válik („védtelen / végtelenül / vagyok”).

Pap nem érzi magát otthon a nyelvi fantázia hegyi ösvényein, ezért többnyire a lako- 
nikus kiejezésformát választja. Ezzel is magyarázható, hogy Honi haiku címen egy egész 
ciklust szentel a haiku meditációs lényegű távol-keleti versformájának. E lírai kifejezésmód 
ismerői számára ez menekülési kísérletnek tűnhet (s évekkel ezelőtt úgy látszott: valóban 
az), hiszen e japán versforma az előírt 17 szótag keretén belül a természeti jelenségek 
eredeti észlelésére hivatott. A Pap-féle haiku csak részben tesz eleget ennek az elvárásnak. 
Nem hiányzik ugyan belőle az önműködő, manipulálatlan életnek a csodája, de mivel az 
utóbbiból csak keveset érzékelhet, ezért -  igen gyakran a természeti jelenségek ürügyén is
-  a keserűségének: az iróniájának, sőt a szarkazmusának ad hangot.

Hogy Pap József költői figyelme ebbe az irányba fordult, az az önszabályozás másfajta 
igényével is megokolható. A narratív versforma (amely jóval régebben a túl tömör, feno
menológiai redukciójú képlet ellenhatásaként, az emberközelbe való visszatérés szándéka
ként jelentkezett költőnknél) árvízveszélyének elhárítása érdekében. Azért, mert a vers a 
„ lehetőleg csupán néhány szóval egy teljes világot” művészettudománya, s a hatásos 
(versszerű) történetek legfeljebb a novellákhoz mérten tömörek.

Pap haikujai csak a szótagszámot tisztelik s bármi helyet kaphat bennük: társadalom- 
és erkölcskritika, önironikus bölcselkedés, futó benyomás, pontos megfigyelés, úti beszá
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molótöredék, kisebbségi közérzetjelzés, szellemes visszaemlékezés. A természetimádó ha- 
ikukból viszonylag kevés van költőnk beszédes című (Honi haiku) versciklusában. A szépbe 
feledkezés, az elrejtőzés, a példakeresés ősi ingere visszaszorult, illetve ellenpontozódott 
költőnk attitűdjében. Annál is inkább, mert a háborúba dermedt ember csak elvétve lelke
sedik fel ily módon: „Még csak február, / s hányféle virág! Nem fér / a haikumba.”

Költőnk e rövid verseiben is azt keresi a természetben, amit a hosszúakban: az em
berfelettit, a békéset -  szemben az emberi világ alantasságával. Ha egyik hosszú versében 
azt rögzítette, hogy a fecske kifogástalanul látja el családi feladatát, s ha egy másikban a fa 
ártatlan életének örvendezett, akkor néhány haikujában az évszakok vonulása bűvöli el, 
ami együtthaladásának keservét is közömbösíti. Vagy a még romlatlan élet játékosságára 
való visszarévedés üdíti fel a katonás mindennapokban. A társadalmi ember mindazonáltal 
eltakarja a végső bölcsességre szomjúhozó egyént, s groteszk képekkel, szatirikus vágások
kal, ironikus nyomatékokkal terheli az alig néhány szavas versformát. A költő az okot sem 
hallgatja el: „Haiku? Nem. Hír / ülésről, elűzésről... / Vérrel írt krikszkraksz.” Nem szoli
dáris szónoklatokról, filantróp együttérzésekről van tehát itt szó.

Vagyis nagyszerű lírai dokumentumok, helyenként kiváló esztétikai megvalósulások 
Pap József újabb versei. Ezáltal a mai Balkánon rekedt ember egzisztenciális és szellemi 
nyomorúságát szólaltatja meg többnyire költőileg hitelesen.

VAJDA GÁBOR

A TISZTÁNLÁTÁS KÉPESSÉGE

GION NÁNDOR: Mint a felszabadítók 
Osiris, Budapest, 1996.

Gion Nándor hosszú művészi-alkotói útja, hiszen jó néhány könyve megjelent, immár a 
teljesség felé tart. A teljesség alatt az értendő, hogy művei bizonyos irányba tartottak azzal, 
hogy megjelenítő eszközei mindjobban autentikussá váltak, művei pedig mind magasabb 
esztétikai szinten bontakoztak ki. Gion Nándor tájainkon eredeti hangon jelentkezett és 
hangját mind artikuláltabbá igyekezett tenni. A megtett út, azaz a megjelent művek azt 
bizonyítják, hogy a fejlődés korántsem volt egyenesen felfelé ívelő. Voltak egyszerűen 
hallgatási időszakok, voltak művek, amelyek ismételték önmagukat, azaz a kibontakozás 
megrekedt, de azután a külső körülmények, a szerzőt körülvevő társadalomban lejátszódó 
drámai változások hozzájárultak ahhoz, hogy a szerző végérvényesen rájöjjön arra, hogy 
mit és hogyan kell írnia. E sorok írója Gion Nándor Izsakhár című regényéről szólva 
kiemelte azt, hogy Gion Nándort „utolérte” a történelem, azaz a kor krónikásává vált, az 
itt és most rabul ejtette. Alapjában véve ezt a „rabságot” nem nehezen viseli el, sőt: mostani 
elbeszéléskötetét olvasva, egyenesen élvezi. Mert Gion Nándort igenis mindig érdekelte az 
őt éppen körülvevő világ, csak éppen művészileg vagy emberileg nem volt felkészülve arra, 
hogy róla írjon. Az emberi beérés azonban meghozta a tisztánlátás képességét. Úgy tűnik, 
Gion Nándor most már látja az összefüggéseket és biztos kézzel nyúl témáihoz. Mindezek 
a tényezők és mozzanatok ahhoz vezettek, hogy véglegesen kialakította a maga jellegzetes 
belső formáját, amely magában hordozza a műalkotás talán legfontosabb tulajdonságát: a 
tagadhatatlan eredetiséget. Tájainkon kevés író „dicsekedhet” azzal, hogy az olvasó 
mindössze néhány olvasott oldal, vagy a tapasztaltabb esetében: néhány bekezdés után 
felismeri: ezt Gion Nándor írta.

A dolgokat alaposan leegyszerűsítve -  és ez bízvást nagy veszélyeket rejteget magá
ban -  azt mondhatnánk, hogy Gion Nándornak két „alapélménye” van, amelyek az írásra ösz
tönzik. Az egyik a közeg, ahonnan származik. A gyermek- és ifjúkori élmények, az őt akkor
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körülvevő világ rendkívül mélyen beleívódtak tudatába és hosszú éveken át, illetve sok 
könyvében, feldolgozásuk, művészi kivetítésük jelentette az alkotást számára. Salman 
Rushdie egy nyilatkozatában nyíltan kimondja, hogy eredetéről, azaz Indiában szerzett 
élményeiről, egy tetralógiát kellett írnia, mivel származása teher volt számára, amelytől csak 
az írás útján szabadulhatott meg. Igaz, most, hogy megírtad mór utolsó sóhaját és lezárta 
a tetralógiát, egyelőre nem tudja, milyen irányban folytatja az alkotást, de egyszeriben 
nagyon könnyűnek érzi magát. Nos, Gion Nándor is sokáig foglalkozott eredetének feltér
képezésével. Aztán bekövetkezett a fordulat, méghozzá a Börtönről álmodom mostanában 
című regényében. Itt nemcsak tematikai változást tapasztalhatunk (a múlt helyett szinte a 
jelen), hanem megváltozik az élményforrás is. Míg az első korszak a saját élményanyagra 
támaszkodik, addig ezzel a regénnyel megindul egy merőben új „sorozat”, amelyben Gion 
Nándor elsősorban a másodkézből szerzett információs anyagot transzformálja át művészi 
alkotássá. Ő is felbukkan ezekben az újabb alkotásokban, méghozzá mint író, de mindjob
ban kivonul, hiszen a legújabb elbeszéléskötetben csak a nyitó- és záróelbeszélésben szere
pel M. Holló János, az író, Gion Nándor, alteregója. Természetesen itt-ott vannak 
„visszaesések” is, amikoris a szerző visszanyúl gyermekkorába és mesélő hősével mondatja 
el egykori saját élményét, de ez igencsak ritkán fordul elő. Egyértelmű, hogy „informáto
rának” életútja, élményei vagy egyenesen kalandjai magával ragadták és sokat foglalkoztat
ták. Ezektől is csak egy módon tudott „megszabadulni”: megírta őket. Ezer szerencse azon
ban, hogy képtelen megszabadulni a jelenkor hatásaitól, és ismerve rendkívüli fogékonysá
gát, biztosak lehetünk abban, hogy Gion Nándor valamilyen formában újra írni fog róla.

A Mint a felszabadítók tizenöt elbeszélést tartalmaz, az első és az utolsó a keret, 
bennük lép fel a szerző is. A többi tizenhárom elbeszélés elmondója egyes szám első sze
mélyben egy asztalosmester, bizonyos Irmai József. Nevelt fia, vukovári harcos, az író se
gítségével menekül külföldre. Az első írásban felbukkanó egyének aztán az utolsóban újra 
összeverődnek, de a vukovári harcos most már sikeres csempész. Nos, miről is mesél Irmai 
József? Olyan eseményekről, amelyek élményt jelentettek számára eddigi élete folyamán. 
Mindegyik elbeszélés önálló egység, zárt történet. Összeköti őket a közös mesélő. Joggal 
tehetjük fel a kérdést: végeredményben mivel is állunk szemben tulajdonképpen? Elbeszé
lésfüzérrel vagy egy széthullott regénnyel? Inkább az első meghatározás látszik helytálló
nak. Sőt: azon túl mintha azt igazolná, hogy Gion Nándor igazi műfaja az elbeszélés. A  
bonyolultabb szerkezetű és hoszabb lélegzetű regény valahogy kevésbé sikerül neki. Hiszen 
előző regényei is gyakran kissé erőszakosan egymáshoz ragasztott elbeszélések voltak. Ha 
már a műfaji hovatartozásról szólunk, akkor feltétlenül ki kell emelni a kötet egy másik 
fényes tulajdonságát: az elbeszélések nyelvezetét. Az író „hihetetlenül” izgalmas dolgokról 
és eseményekről, sok szempontból különös és kivételes emberekről számol be és ezzel 
szöges ellentétben áll a végsőkig leegyszerűsített, tárgyilagos és szenvtelen hangnem. A  
szerző nem „engedi” beleélni magát az olvasónak, az olvasó képtelen azonosulni hőseivel. 
Rövid, jól megszerkesztett mondatok sorakoznak egymás után, és ez egyéni ritmust biztosít az 
író prózájának. így aztán Gion Nándor legújabb elbeszélései egyszerűek és hihetetlenül tömörek.

Ami az elobeszélések tartalmát illeti, az sok szempontból kapcsolódik az író előző 
regényéhez, az Izsakhárhoz. Nemcsak a hősök „támadnak fel”, hanem a megidézett kor is. 
Igaz, Irmai mester meséi visszanyúlnak még az ötvenes évek végére. De miért kanyarodik 
egészen ide vissza M. Holló János, a kötetbeli író? Mert derűs történeteket szeretne írni, 
de a mai világban csak szomorú történetekre futja. Irmai József egy történetéből készített 
egy derűset, ennek a címe Jó lélek költözik beléjük, amely tulajdonképpen a kötet második 
írása. Időben ez nyúlik vissza legtávolabbra és a legjobban hasonlít Gion Nándor korai 
elbeszéléseire. Egyszerű emberek élete bontakozik ki cselekményesen és párbeszédes for
mában, de, mint régebben, az író itt is igyekszik a hétköznapi élet szürke felszíne alatt 
valamilyen meseszerű költőiséget felfedezni. így aztán ez az elbeszélés tulajdonképpen 
pszeudorealista mű, minden, ha csak egy ujjnyival is, de a valóság talaja felett lebeg. A
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Kardvívó télen és tavasszal ötvenhatban játszódik le, valószínűleg Szabadkán. Fogyatékos
sága, hogy nincs igazi csattanója, inkább regényrészletnek tűnik. A hatodik ujj című elbe
szélés „tanulságát” egy hőse mondja ki: „Nem jó az, ha az ember különbözik a többiektől.” 
A tttHćnet bebizonyítja, hogy milyenné válhat az ember, ha identitását elveszítve és egy 
„nyájhoz” tartozva, annak védő melegét érezve, elvadul. A Rádió és gumibot című elbeszé
lés a kötet egyik legszebb írása. A hamis és igazi érzések összevetése áll a központjában, de 
ugyanakkor érezhető bizonyos társadalombíráló mozzanat bevonása is. A  Nemesi szárma
zékok szintere még a mi tájunk. Ebben a groteszk történetben mesterien keveredik a reális 
a fantasztikummal, a valóság a meseszerűvel és így egy új valóság bontakozik ki. A Március 
rendkívül jól tömörített elbeszélés, csattanója is van, de ugyanakkor nincs „üzenete”. Aztán 
az élet Irmai Józsefet, immár jó kezű mesteremberként a montenegrói tengerpartra sodor
ja, ahol két festővel ismerkedik meg: az egyik a fennálló politikai rendszer híve, a másik 
áldozata. Aztán visszatér a tenger partjáról és elmond egy csodálatos történetet a verseket 
író kántorról és asztalosról, főnökéről. Az utóbbi „költő” rendkívül egyszerűnek találja a 
költészet művelését: „A folyó viszont gyönyörű. És a folyópart is. Maga a költészet. Csak 
meg kell írni. Márpedig én meg tudom írni.” Művei természetesen értéktelenek, de később 
siratóverseket ír és „befut”. Mestermunka ez az elbeszélés, a költészet és a valóság, a te
hetség és tehetségtelenség művészi szembeállítása egy hitelesnek tűnő cselekményes tör
ténet keretein belül. A nemezti színek című elbeszélésben Irmai mester új környezetben 
bukkan fel: egy színház felújításán dolgozik. Több síkon bontakoznak ki ebben az írásban 
emberi kapcsolatok, amelyeket erősen befolyásol a hétköznapi politika. így aztán több 
gúnyos utalás fordul elő benne a személyi kultuszra, a másságtól való jogtalan félelemre. 
Kiderül: az adott pillanatban az emberi kapcsolatokat a nagy társadalmi mozgások nagyon 
is befolyásolták és eltorzították. Gondoljunk csak Milán Kundera Nevetséges szerelmek 
című könyvére. Ebben az elbeszélésben a szerző túl sokat markolt, írása valójában nem 
igazi elbeszélés, szétfeszíti annak kereteit és a rejgény irányába távolodik el. A Nemzeti színek 
talán inkább regényszinopszis. A Norvégiától Eszak-Afrikáig ezzel szemben példás tömör
séggel megírt elbeszélés, ahol a fentiekben említett nemzeti másság problémája jelenik meg 
újra. A medúzák nem hoznak szerencsét újra tengerparti történet. Ebben az írásban élvez
hetjük igazán Gion Nándor mesélő kedvét, egyáltalában ez a könyv a szabadon áradó 
mesélés diadala. A Halk szavú tisztességes lányok az asztalosmester házasodásának törté
netét mondja el kissé nagy vonalakban, és ezzel már végérvényesen eljutunk a jelenbe. A 
málnaszedő gyógyulása igazi kalandelbeszélés! Merő fordulatokból áll, izgalmas. Pillanat- 
felvétel a jugoszláviai háború egy szakaszáról és az átmeneti magyarországi állapotokról. 
Az utolsó írás {Úriemberek a folyón) visszatérés a nyitóelbeszéléshez: az író áll a központban 
és ő mesél az asztalosról. Az időpont: a zárlat, a téma: a csempészés. Itt leplezetlenül felfedi 
magát az író M. Holló János: a zárlat ellenőrének már mint az Izsakhár szerzőjeként mu
tatkozik be.

Vajon sikerült-e M. Holló Jánosnak alias Gion Nándornak derűs történeteket írnia? 
Mondhatjuk, igen. Mert, bár a történetekben sok a szomorúság, az író rendkívül finom 
iróniája derűssé teszi őket. Ez az ironikus viszonyulás teszi számára lehetővé elviselni ezt a 
világot, tartja fenn a távolságot közte és a valóság között. Az irónia csúcsfokát a kötet utolsó 
elbeszélésében éri el. A zárlat szigorú ellenőre épp az írónak hisz, akinek pedig épp a 
félrevezetés a mestersége. Ezzel kapcsolatban idézni kell Salman Rushdie egy nyilatkoza
tából. Szerinte az igazi olvasó és az író között egy titkos egyezség létezik, amely értelmében 
az író nem a valóságot mutatja be művében. Idézzük Salman Rushdiet: „De mi is egy 
regény? Egy regény szöveg, amelyről csak egyet tudunk biztosan: figurái nem léteznek és 
az események nem történtek meg. Tehát a regény írója Önnek az elejétől kezdve azt mond
ja, hogy Ön valamit olvasni fog, ami nem igaz, hanem hazugság.” Salman Rushdie szerint 
az igazi valóságot a regényben a fikció valóságai helyettesítik. Ez a helyzet Gion Nándor 
elbeszéléseiben is. Természetesen a valóság szolgál alapul megírásuk alkalmával, de a döntő
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az író fikciója. Az alakítja át ezt a valóságot a „hazugság” valóságává. írónk titka abban 
rejlik, hogy az ő fikciós valósága sokkal hitelesebbnek tűnik, mint az igazi valóság. Gion 
Nándor beérett művészként jelenik meg e kötetben, aki képes erre a művészi mutatványra.

VARGA ISTVÁN

SÍNKERESÉS

SZATHMÁRI ISTVÁN:/! villamos és más történetek 
Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1995.

SZATHMÁRI ISTVÁN: Ünnepnapok 
Életjel Könyvek 59. Szabadka, 1995.

„ Vannak szemek, melyek képesek meglátni ennek a 
tájnak a szépségeit, s meg tudják szólaltatni az A l
föld kicsit álmos, levert embereinek a lelkét...”

(Temesi Ferenc* Pest)

Két novelláskötet -  és mindkettő ugyanannak az egységes írói világnak szerves része; 
része az emlékek, a reflexiók, a színek, a látványok, a benyomások időben sem széttagolható 
hálójának. A novellák közérzetvizsgálatok, a felvállalt múlt és szülőföld, valamint az új 
hazát, új otthont kereső, az elvágyódó ember öndefiniálási „töredékei”. Szathmári István 
műveinek kulcsszava a között -  a szó csáthi és Nemes Nagy Ágnes-i értelmezésében - ,  
hiszen valamennyi a köztes létről, a művésziét „köztességétől”, a „valami mindig kell” gesz
tusáról, az idősíkok átmenetiségéről vall. Az egész eddigi életművet az örök nyugtalanság
ban élő ember attitűdje köti össze. Szathmári István az örök utazó (Tolnai Ottó a hatvanas 
évek utazóját látja benne), aki útközben volt/van otthon. A drágakőként csillogó sínek 
keresésének dilemmája, valamint a külső és belső világ, itthon és otthon, múlt és jelen, 
dokumentum és fikció, írói és tanári hivatás kategóriái foglalkoztatják.

A novellákat valamiféle sajátos szomorú-vidám kedély hatja át -  mint az egyik görög 
hős dalát - , és ez egyben „eredeti” hangulati mozgást, ha úgy tetszik, utazást is eredményez. 
Amennyiben az olvasó is rááll erre a mozgásra, eljuthat az írói látószögig, ahol azonban 
megmarad a homály, a gomolygás, a megismerés és az önmegismerés hiánya: „A kertben 
a meggyfám nem ismer, senki sem ismer, és kerülgetem önmagam.” (A fekete Singer)

Mészöly Miklós Cervantes utazást dicsérő gondolatához kapcsolta a ma írójának kér
dését: „...mert mi más van nekünk, mint az út?” És mi más maradna az új hazát kereső 
ember számára? Az úton pedig ott az életidő múlása és a magány. Persze az emlékező 
írónak vállalnia is kell a magányt, egy kicsit a magány védelmezőjévé is kell válnia -  a 
Thomas Benhard-i értelemben - , hiszen így tud igazán önmagába tekinteni. „Leveles, ré
teges az idő...” -  írja SzathmáriPalics, Peliván és a Rudics bácsi című novellájában. A művek 
ezeket a rétegeket kutatják. A „valami volt” és a „valami van” között keresgél, közben pedig 
több idősík és nézőpont is megnyilvánul. Ami viszont felszínre kerül, az főként a villanászerű 
látvány, a töredék élmény, a töredék idő. A pillanatnyiság Szathmári prózájában egyszerre 
behatárolt és nyitott, valamint szembesülünk a ténnyel, hogy tudatunknak számos olyan 
rétege van, amely nem ragadható ki az élmény eredeti alapkörnyezetéből. Ez eredményezi 
a novellák dokumentumszerűségét, személyességét. Az alapkörnyezet Szathmárinál egyér
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telműen Szabadka, a család, az ősök árnyéka, a pincebolt környéke, a táj, Palics, a kék váza. 
A villamos is megmarad szabadkai villamosnak, az élmény az egykori palicsi utazásokban 
és a „halott villamos” látványában gyökerezik, pedig az utazó író múlt- és jelenbeli villamos
élménye igen változatos. A villamos néha „csöng, csöng, lármázik”, időnként „vérző, lomha, 
belénk zörgő, veszélyes, sikongva és csikorogva megálló, a kígyóhoz hasonlóan forduló” stb. 
A gyermek- és a felnőttkor, az idő, a történelem, a legintimebb élmények villamosa. Az 
alapélmény mégis az itthoni/már otthoni tóhoz kapcsolódó emlék és a jelen Szabadkájának 
villamoshiánya. A vissza nem hozható idő élménye.

A villamos és más történetek című kötet két egyenlőtlen szerkezeti egységre oszlik. 
Mindössze tíz „más történet” került be a gyűjteménybe. Ezek az elvágyódás történetei, ahol 
az alapmotívumok és a helyi színek továbbra is jelen vannak. A művekre egyfajta körkörös 
mozgás jellemző, melynek gondolati középontja a kirekedtség, a kirekesztettség, a kívülál
lás. A megoldás végül a „kisurranás” lesz. A kötet kohéziója erős -  a villamos döcög, robog 
szinte valamennyi „történetben”. A motívumok közül kiemelkedik a fekete Singer varró
gép, amely jelképpé is növekszik, de jelen van a sárga-barna táj, az érzetek sokasága, a 
külvilág háborús lüktetése, valamint a kékben pompázó, szinte transzcendens tengerkép 
és a hajó. A Szathmári-féle „tájvillanás” néhol Pissarro boulevard-látványaira, illetve föld
képeire és gyümölcsöseire emlékeztet. A forgatagra és a sárga-barna földközelségre. A 
kettősségre. A fényeffektusokra.

A szövegépítkezés visszatérő sajátossága, hogy az író látvány-, illetve élményleírásból, 
vízióból indít, ezt a dinamizálás, majd egy elvontabb, statikusabb lezárás követi, amely 
általánossá, konkrét idővonatkozás nélkülivé emelkedik. A lezárások többnyire költői ér
zékenységről árulkodó létreflexiók, kérdések. Szathmári szövegmondatai az utóbbi alkotá
sokban rövidebbé váltak, a preszuppozíció egyre nagyobb szerephez jut. íme néhány jel
legzetes „lezárás”: „Pedig már ősz van. Mélyen az. (...) Lent pedig fáradtan habzik a tenger. 
Hangja már elveszett valahol. (...) És utána már mindegy. Vagyunk, akik vagyunk. És ez 
így jó. őszintén azok.” A nominális stílus egyre jobban előtérbe kerül, a kötőszók tobzódása 
és modális funkciója különösen szembetűnő. A Lizi és a világ című novella visszatérő eleme 
például a de kötőszó. Lizi az egész világgal kerül szembe, a mű a de-attitűdre épül.

Az említett szövegkompozíció a mikrostruktúra szintjén is jelen van. Némely szöveg
rész sűrítettsége Mándy Iván prózájára emlékeztet, ám Szathmári szövegeiből kimarad a 
párbeszéd, a megjelenítés. Itt csak a látvány és a reflexió dominál, valamint a lírai alaphang, 
a szinesztéziák, a korreszpondenciák. „Az újat kerestük. És ez már mottónkká vált” -  
olvassuk a Messziről nézve című novellában. Ez az újkeresés indítja az Ünnepnapok című 
kötet első novelláit, amelynek címe is a tisztaságvágy, a révbe jutás, a hazatalálás ünnep
napjaira utal (Szombathy Bálint könyvborítója is a kisfiú tisztaságát és az ajtó-motívumot 
emeli ki. A „beszűkült”, belső perspektívát?!). A könyv hármas tagoltságáról, az indulásról, 
az új hazáról és a csalódás fejezeteiről már többen szóltak. Olvasatunkban a karácsonyi 
várakozások és a hiány könyve az Ünnepnapok, a novellák „tisztasötét” éjképei bizonyítják 
azt, amit a Nyárutó a Tiszán című alkotás meg is fogalmaz: „Szirmai-szerű lett a világ.” Az 
önirónia gyakran megszólal. Az új haza színei a szürke, a barna, a fekete, néha minden 
foltos, a reklámok élénk színei pedig szinte fájóan hatnak. Az új haza Csikágó (Pest VII. 
kerülete), a piszkos körfolyosók világa, amely Mándy „budapesti legendáit”, Kafka- és Hra- 
bal-élményeinket idézi. Az éjjeli Csikágó tájképe legszebben a Csikágói blues című novellában 
bukkan fel: „És éjjel a Csikágó villogott. Neonok, lámpák, kivilágított kirakatok, aranyfogak 
az aluljáróban, sánták, bicegők, nyomorékok, mintha flakonból állna a járda, vizelet, köpe- 
dék és gőzölgő virsli az üvegfalon túl, na meg a bor, a szőke, ha már minden bezár, úgy 
kettő vagy három körül, állok a pultnál, a fejem fölött a Keleti hamisítatlan hangjával.”

A tisztaság-, a tenger-, a hold-, a kommunikáció-, a szerelemhiány és a villamos hiánya, 
a „Rossz” uralja a kötetet, az itthon és az otthon kettőssége, a más és a másán, a visszafelé 
is vágyó ember magányának kérdése vetődik fel: „És hagyom, történjék az, aminek történ
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nie kell. Bugyogjon belül az a valami. Úgy, visszafelé. Mást úgysem tehetek.” (A hó és a
Nefelejcs)

A villamos helyébe -  az új hazában most is tovább döcög -  a vonat lép, az érkezések 
járműve. A nagy kaland című novella már kimondta, hogy: „Többet gondolunk arra, ami 
itt marad, mintsem az ismeretlen újra.”

A honfoglalást követően a szülőfölddel kapcsolatos motívumok felerősödnek: a vala
miféle határszituációt jelző karácsonyok „benső magánya” (hasonlóról ír Rilke is egyedül 
maradt ifjú költőtársához címzett, 1903-ban kelt levelében), a fa, a szerelem, illetve annak 
elvesztése, az apa alakja, a tantermek, a gimnázium sárga épületének világa, a táska, vala
mint a korzó, a tér, a tó, a behívók... Csak most mindez más perspektívából jelenik meg. A  
távoli sziklát is a másik oldalról látjuk, az elmaradt ünnepnapokat viszont kettős perspek
tívából: otthonról és itthonról. Az utazás, a kaland, a kapcsolat, az új-, az idő- és a sínkeresés 
folytatódik. A külvilág „súlyát” (az író fogalmazta így), amelyet az utóbbi néhány év a 
lelkünk mélyére rakott, az utazó művésznek is hordoznia kell. A hátizsák egyre nehezebb. 
A kérdések száma is sokasodik.

HÓZSA ÉVA

BENNE VAGYUNK A KÖRFORGÁSBAN

POLCZ ALAINE: Asszony a fronton 
Századvég, Budapest, 1994.

POLCZ ALAINE: Meghalok én is?
Osiris, Budapest, 1995.

POLCZ ALAINE: Macskaregény 
Kalligram, Pozsony; 1995.

Sötét tónusúak, „éjszakai” megvilágításúak Polcz Alaine könyvei. Hangvételük ennek 
ellenére életigenlő, még ha a halál előszobájából tekintenek is rá a megáit életre, még ha 
ilyen végletes perspektívából veszik is számba az életlehetőségeket: a háborús borzalmak, 
a gyermekhalál döbbenete, az emberek közeli, éhinség, polgárháború okozta szenvedésének 
tudása, érzékelése által.

Asszony a fronton. (Egy fejezet életemből). Polcz Alain (egyik) önéletrajzi ihletésű 
regénye. Második kiadás. Több nyelvre lefordították. Az író méltán legsikeresebb műve. A  
Macskaregényben írja egy helyütt: „Asszony a fronton -  elég ostoba cím, nem figyeltem 
eléggé oda.” Inkább direkt utalású, eleve lehatároló. Elsőrendű különbözőségét, az asszo- 
nyi-női perspektívát (s itt most nem feminin szemléletre gondolok) emeli ki más, hagyomá
nyosabb veretű háborús regényekkel szemben. Bonyolult dolog ez. Minden háborúnak 
voltak (vannak) cselekvő és elszenvedő résztvevői. AzAsszony a fronton arról szól, miként 
sodródnak bele az „asszonyok” (Polcz Alainék és mások) a háborúba, hogy gyalogolnak 
(szó szerint) bele, hogy gyalogol (szó szerint) át rajtuk a front, s közben nem értik (ki érti 
meg az öldöklést?), nem akarnak részt venni benne. Asszonyok -  még annyira sem részt
vevői a háborúnak, mint a férfiak, akik rendszerint egyik vagy másik oldalon állnak, még ha 
kényszerűségből is. Asszonyok -  kívülállók, mégis megtámadják, megverik, éheztetik és 
megerőszakolják őket. S e szempontból teljesen mindegy, hogy miféle katonasággal állnak 
szemben. Borzalom, szenvedés és halál. Közben a háború megannyi minirészlete: mene
külés, bujkálás, támadás, erőszak. Az emberi kapcsolatok sokszínűsége: megrendítően 
szép emberi megnyilatkozások, kiábrándulás, csalódás. Szeretet, gyűlölet és félelem min- 
denekfelett. Polcz Alaine háborús regényének, önéletrajzának kulcsszavai ezek. S a belőlük
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kibontható epizódok sokasága egy háború, ezúttal a második világháború szokványos moz
zanatai: bombatámadás a vasútállomás ellen, ahol a fulladásos halállal kell szembenéznie 
a pincében rekedt sokaságnak, és a sors fintoraként a városnak csak ezt a pontját bombáz
zák. Menekülés Erdélyből Magyarországra vonattal és egy állomáson -  a regény egyik 
legmegrendítőbb pillanata -  szembesülés a zsidók deportálásának tényével. Kúszva átkelni 
a frontvonalon a járőröző katonák háta mögött. Bujdokolni pincékben, ahol mindenki 
szeme láttára tesznek erőszakot az asszonyokon. Ápolni sebesülteket, ellátni sebeiket és 
amputálni mindenféle érzéstelenítő, mindenféle gyógyszer nélkül. Állni kivégzőosztag előtt 
tréfából és komolyan. S valahogy mindig szerencsésen megmenekülni, hogy aztán a háború 
végén egy -  némi iróniával azt mondhatnánk -  „békebeli” betegséggel kelljen megküzdeni 
a halál előszobájában. S közben megszűnik lenni egy ország olyannak, amilyen. S közben 
elmúlik egy szerelem, véget ér egy házasság. Ami e regényben a „bárhol (értsd: bármilyen 
háborúban) megtörténhetőket” mégis különössé, egyedivé teszi, az az átéltség minőségi 
foka, az egyéni női látószög sajátossága. Persze van amire soha nem kerül meg a válasz: 
„Milyenek voltak ők és milyenek voltunk mi? Miért erőszakolták meg a nőket, hogy esetleg 
életükkel fizessenek érte? Nemcsak a bombák és a lövedékek pusztítottak, nemcsak magyaro
kat és németeket végeztek ki. Miért harcoltak ők? És mi?” Van amit mindezek után élesebben 
látunk. Mindenekelőtt az emberi kapcsolatok, az emberi szerepek lényegét a háborúban.

A halál misztériuma, a vele való szembesülés döbbenete már az Asszony a fronton 
című regényben is -  a történések természetéből következően -  fel-felbukkanó motívum. 
A  Meghalok én is?cimű Polcz-kötetnek viszont tematikája, központi, vizsgált momentuma. 
Jobb kifejezés híján azt kell mondjam, hátborzongató könyv ez. Mindemellett hasznos és 
szükséges. Alcíme:/! halál és a gyermek. S ez az alcím még inkább kiélezi bennünk a riadal
mat. Mert nemcsak arról szól, amiről nem szeretünk tudni, ami elől elfordítjuk a fejünk 
(mintha lehetne!), hanem egyenesen az emberélet legnagyobb tragikumáról, a gyermek
halálról. S ez a könyv -  műfaját tekintve tanulmánykötet (és mégsem egészen az) -  segíteni 
szeretne nekünk. A mi kultúránkban ugyanis mind a születés, mind a halál tabu-képzet, 
titok. Nem értjük teljességében, ezért tiltás, fátum nehezedik rá. Valamikor nem így volt, 
a hajdani közösségi életben (amikor az emberek, tehát felnőttek és gyermekek nem külö
nültek el egymástól: „a lakomától a rituális mosdatásig minden a közösség részvételével 
zajlott, a születés és a halál is”) természetes volt, hogy a hároméves gyermek is mindent tud 
az emberélet jelenségeiről, a születésről, a szerelemről és a halálról. A haldoklás (bizonyos 
esetekben a szülés is) nyilvános. A halál mindennapi volt és közeli. A társadalom fejlődé
sével azonban a közösségi lét felbomlik, még családon belül is határvonal húzódik gyermek 
és felnőtt között. Polcz Alaine: „Felnőtt és gyermek egyre távolabb került egymástól, tes
tileg is, lelkileg is. A titkok szaporodtak, s a tudás -  a titkok tudása a felnőttek kiváltsága 
lett. De vajon így van-e valóban? És mit teszünk, mit tehetünk, ha a gyermek kopogtat a 
titkok kapuján?” Mai kultúránkban a gyermekek halálra vonatkozó ismereteit és kérdéseit 
lebecsüljük. Ennek oka -  miként azt Polcz Alaine megállapítja -  a félelem a témától, 
másrészt az a tévhit, hogy „még kicsi, úgysem érti”. Ugyanakkor a gyermeklélektan már 
bebizonyítota, miszerint a gyermek nagyon korán megismerkedik az elvesztés, hamarosan 
a halál, a halandóság fogalmával is. Polcz Alaine a gyermek haláltudatának jelenségeivel, 
annak állomásaival foglalkozik saját klinikai tapasztalatai alapján, hiszen a súlyos beteg, 
illetve haldokló gyermekek osztályán dolgozott pszichológusként. S épp ez, megint ez, az 
egyéni látószög, a benne élés, a beleérzés gesztusa emeli fel, teszi mássá és többé ezt a 
könyvet egy tudományos kutatások adatait rögzítő és összegező tanulmánykötetnél. S mi
után tények, (irodalmi és valóságos) példák, vallomások, vizsgálatok, megfigyelések alap
ján elénk tárul, megismerjük, hogyan alakul ki a haláltudat, feltételezéseket veszünk szám
ba arról, „mit tudhat, mit érezhet a gyermek a titokból”, szembesülünk a súlyosan beteg és 
a haldokló gyermekek magatartásával a halál kapujában, mi több, halálukról értesülünk, 
gyermeküket elvesztett szülők vallomásait olvashatjuk el és vonhatunk le belőle megdöb
bentő következtetéseket, mindezek után sem tudunk lényegesen többet a halálról. 
Polcz Alaine összegez: „A gyermekkel nincs különösebb gond ezen a téren -  velünk 
van baj.”
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Ha az Asszony a fronton főbb jellemzőit tekintve háborús regény, akkor a Meghalok 
én is? halál-könyv, halál-regény. Nagyon nehéz, torokszorongató, de el kell olvasni.

Saját bevallása szerint -  a Macskaregényben olvashatjuk -  azAsszony a fronton kap
csán (a szerb bemutatón is) többször elhangzott, miszerint: „Polcz Alaine csak a kutyákat 
és a lovakat szereti!” Tény, hogy önéletrajzi ihletettségű regényében többször szó esik az 
ember és állat csodálatosan szép és őszinte kapcsolatáról, kutyákról, amelyek hűségesek és 
önfeláldozók, kitartók -  az emberrel szemben -  még a legnagyobb megpróbáltatások kö
zepette is, macskákról, amelyek kedvesek és el nem felejthetők. Az Asszony a fronton 
egy-egy mozzanata, történése, állat- és emberszereplője átível, felbukkan a Macskaregény
ben is, hiszen ez is önéletrajz, csak nem emlékező beállítottságú, hanem a jelenben formá
lódó, s kevésbé az élet sötét oldalát, inkább a naposabbat ragadja meg, állítja elénk. „Most 
bizonyára azt fogom kapni, hogy csak a macskákat szeretem. A gazdáikról nem, csak a 
macskáikról írok.” Ez természetesen nem így van, mi több, a Macskaregény tulajdonképpen 
„emberregény”, az emberi lét attribútumait, megfeleléseit tárja fel a macskák (részben más 
állatok) által. E regényében is, mint a másik kettőben (a háborús regényben és a halál
könyvben), erőteljesen kirajzolódik előttünk az író természetelvű látásmódja, ragaszkodá
sa a természeteshez, az „életeshez”. Egy helyütt ez így nyilatkozik meg könyvében: „A 
tyúkok. A baromfiudvar. Volt már a kezetekben frissen tojt tojás? Amelyen még érezni 
lehet a test melegét, a toll szagát? És érzed, hogy egy tökéletesebb formában az életet 
tartod a kezedben?” Ha ez ideig háborús és halál-regényekről beszéltünk Polcz Alaine 
könyvei kapcsán, akkor a Macskaregényről azt mondhatjuk, ez meg „élet-regény”, mely a 
macskák világáról szól úgy, hogy közben az emberi társadalom összetevőire, az emberi 
szerepekre és élethelyzetekre irányítja a figyelmet. Közben megismerjük Polcz Alaine va
lamennyi macskáját, amelyet tartott, gondozott, figyelt és szeretett. Megismerjük barátait 
és macskáikat, ismerőseit ugyanilyen helyzetben, akiket szeret és szeretett. Akiket esetleg 
mi is nagyon szeret(t)tünk és tisztel(t)ünk. Élők és holtak. Egy teljes világ.

Úgy gondolom, Polcz Alaine könyvei (bizonyára a többi is, amelyekről itt most nem 
esett szó) nem függetlenek egymástól, bármilyen témáról, bármilyen műfajról legyen is szó, 
fragmentumokban tárják elénk (ilyen a könyvek szövegszerkesztése is) az író tudását a 
világról, átéléseit és élményeit. Nagyon komplex önéletrajzok. Regények, amelyek arról 
szólnak, hogy benne vagyunk a körforgásban.

BENCE ERIKA

ROVINJ NEM TOMI

MIRKO KOVAČ: Bodež u srcu 
Beogradski krug, Beograd, 1995.

Ovidiust Augustus császár száműzte Tomi
ba, Mirkov Kovač önként vonult száműze
tésbe, Rovinjba. Ovidius tömi leveleiben 
panaszkodik, hogy csupa idegen veszi körül, 
ott „jégpáncéllá fagy a tenger”, „nincs soha 
béke nyugalma, s barbár Histernek habja 
befagyva megáll”. Kovač Rovinjból küldött 
írásait, üzenetét más keserűség festi meg, 
hatja át.

Önként ment el ez az író Belgrádból, ahol 
évtizedekig élt. Olyan helyet keresett magá
nak, ahol nyugodtan, háborítatlanul élhet, 
alkothat. Nem tudott megbékélni a belgrá

di, szerbiai állapotokkal, ő fcig-vérig nacio
nalizmusellenes, totalitarizmusellenes. 
Hogy is maradhatott volna ott, ahol ez az 
álláspont egyáltalán nem kívánatos? Szerin
te a volt bolsevikok nácikká vedlettek át, a 
világkommunizmus halott, de élnek a szer
biai kommunisták. A jelenlegi vezetők 
minősítésére egy új kifejezést vezetett be: 
kakosztokrácia, a legrosszabbak rétege.

Elítéli a szerbiai írókat, akik -  tisztelet a 
kivételnek -  a totalitárius rendszer ideoló
gusai és követői lettek: nem írók többé, ha
nem hadvezérek és a gyilkolás stratégiái. Az
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etnikai tisztogatás Kovač szerint a kultúra 
megsemmisítése és a gazdasági élet szétzú
zása. Azt a háborút pedig, amely most talán 
már a múlté, szerinte az SZTMA-ban 
agyalták ki.

Ez a kis terjedelmű könyv messze hangzó 
kiáltás a nacionalizmus, a háború, a pusztí
tás ellen. A nacionalizmus -  mondja Ko- 
vač -  „a nép szívébe döfött tőr”. Ebből a 
fájdalomból fakad az író sikolya is. És azért 
is kiált, mert ezekben az időkben nem sza
bad hallgatniuk az íróknak. „Mi lesz -  kér
dezi - ,  ha mindannyian elhallgatunk? Ki fog 
értelmesen beszélni?”

A gyűlölet ideológiája a népeket a pokol
ba vezeti, ezért kell vele szembeszállni. Ko
váé is megpróbált ellenállni, de sikertelenül. 
Nem maradt más hátra, mint hogy elhatá
rolódjék ettől a „szégyenletes valóságtól, 
ennek a patologikus államnak az életétől”, 
s messzi tájon keressen menedéket. Még 
idehaza -  milyen viszonylagos ez a foga
lom! -  felismerte a gonoszságot, odakint 
még erősebben rajzolódtak ki előtte az 
egész nacionalista gyalázatnak a körvonalai, 
s felismerte a helyzet lényegét.

Hét év 16 írását foglalta ebbe a kegyetlen 
őszinteséggel, mélységes elkeseredéssel írt 
könyvbe. Belgrádban születtek az első cik
kek, az utolsók pedig Rovinjban. De a távo
zás miatt nem változtak meg sem nézetei, 
sem szemszöge. Mindenütt és mindenhon
nan meglátta napjaink dögvészét és ennek 
a területnek a rákfenéjét. Leverő, elcsüg

gesztő az a kép, melyet fest. A mostani szer
biai vezérről olyan jellemzést ad, amilyent 
publicisták tollából sem olvastunk még: kí
méletlent, mélyre hatolót, cáfolhatatlant. A 
kórképét írta meg, mint egy patológus az 
előtte fekvő kóresetről.

A könyv 90 oldala annak bizonyítéka, mi
lyen világosan mérte föl Mirko Kovač a po
litikai és irodalmi helyzetet minálunk már 
1987-ben, amikor ennek a könyvnek első 
írásait papírra vetette. Előre jelezte, mi fog 
történni, a megtörténtekben a maga iszo
nyatos látomásának az igazolását találta 
meg. Az eseményeket nyomon követve, a 
jelenségeket és szereplőket elemezve jutott 
a legsötétebb, legszörnyűbb megállapítá
sokra. Olyan dokumentuma időnknek ez a 
könyv, amilyen kevés van, amilyennek a 
megírására bátorságra, őszinteségre, le
mondásra, éleslátásra, igazságszeretetre, az 
összefüggések felismerésére, emberek, né
pek legjellemzőbb vonásainak, rejtegetett 
tulajdonságainak fájdalmas leleplezésére 
volt szükség. Kovač ezt átélte, megírta, s 
megtisztult. Az ő megtisztulása e könyv ol
vasóinak a megtisztulását is szolgálja.

Ez a könyv nem nyers propaganda, nem 
izgatás, hanem egy író igazsága, s a mienk 
is. A szívekbe döfött tőr nyomán vér serken. 
Belgrádtól Rovinjig annyi vér folyt az el
múlt öt évben, hogy a sebeket csak a mez
telen igazság felmutatásával lehet begyógyí
tani. Ezt az igazságot hirdeti ez a szívbe dö
fött tőr is.

TOMÁN LÁSZLÓ

KIS MAGYAR BÁCSKÁI NÉPRAJZ

BESZÉDES VALÉRIA: Örökség. Kis magyar bácskai néprajz. 
Életjel Könyvek 60. Szabadka, 1995.

Napjaink művészeti alkotásaiban erőtelje
sen rajzolódik ki Szabadka város sokszínű 
arculata, gazdag lelkülete. Fiatal és közép
korú alkotók adják oda magukat ennek a 
vénségében is kívánatos szeretőnek, akit 
hűtlenül vagy megcsaltan el lehet ugyan

hagyni, de egy milliós metropolisból is csak 
az itthoni bordó villamosra gondolhat a sza- 
kadár; ugyanúgy elfuthat a másik művész 
valahová a Bakonyba, az isten háta mögé, 
de Szabadka gőgös tornyait, oszlopos hom
lokzatait nem tudja képeiről kihagyni, akár
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csak a palicsi kék vázát sem; mint ahogy a 
harmadik művész sem a váza közelében fel
szolgáló pincért, kinek nadrágja megfeszül 
ama bizonyos helyen, ha a város homokját 
megéneklő kabátos hölgy rászegezi tekinte
tét. Rég vöt e városnak ilyen gazdag korsza
ka, amikor ennyien mutatták volna vonzó
dásukat a bácskai öreg hölgy iránt.

S most íme, az érverését is kitapogatja, 
szemtelenül kora után is kérdez, régvolt tet
teinek indítékait firtatja egy bátor negyedik, 
aki Szabadkát a környező települések mor
fológiájában, a bácskai mezővárosok és fal
vak összetett szemantikai egységében vizs
gálja, így jelezve a maga igényét is a jelzett 
szeretetben.

Örömmel olvasom a szabadkai Atlaszok 
új könyveit, és e személyes hangú bevezető 
végén helyet kérek, negyedik könyve kap
csán, egy tudományos kutatónak is közöt
tük, mert a literatúra mellett más is van, mi 
Szabadkán csodálatos.

Egy kibontakozó néprajzkutatói pálya 
újabb állomását jelzi Beszédes Valéria 
Örökség című könyve, melynek alcíme -K is  
magyar bácskai néprajz -  sugallja igazából a 
szerző vállalkozását. Általános értelmezése 
ez a néprajz műszónak, s ebből adódóan át
fogó képet vár az olvasó az említett nagytáj 
néprajzi jellegzetességeiről. És tudósítást 
arról, hogy mi mindent kell tudnia, ismernie 
egy etnográfusnak, ha a műfaji megjelölést 
ilyen tágan használja.

A könyv előtörténetéből ismernünk kell 
egy fontos mozzanatot. Azt, hogy Beszédes 
Valéria tudománynépszerűsítő munkát vál
lalt magára, amikor a Szabad Hét Nap című 
vajdasági magyar hetilapban hétről hétre 
különféle, a népélethez tartozó dolgokról, 
témákról jelentette meg a most kötetben is 
közreadott írásokat. Tehát a hagyománya
ink, vagy ahogyan az új könyv címe is mond
ja, örökségünk iránti érdeklődést kellett 
évekig fenntartania, hogy a cikkek tudatosí
tó és értékmentő didaktikai célja folyama
tosan megvalósulhasson. Ugyanis egy ilyen 
feladat nem lehet öncélú, magamutogató, a 
képzett szakember tudásának fitogtatása. S 
mivel egy hetilap széles olvasóközönségé
hez szólt, tömören és olvasmányosan kellett 
ezt tennie, néha a személyes (hogy nevén

nevezzem: szabadkai) hang közvetlenségét 
sem mellőzve, hogy a figyelem, az ér
deklődés ne lanyhuljon cikkei iránt. És még 
újat is kellett mondania bizonyos témákról, 
esetleg eddig nem ismert dolgokról szólni, 
hiszen az írásokat az itthoni szakma, más 
néprajzkutatók is figyelemmel kísérték.

A kötet nyolc fejezetének 59 írását olvas
va észrevesszük, hogy Beszédes Valéria 
igencsak szerény volt az alcímben jelzett táji 
megjelölésnél. Ugyanis cikkeiben nem szo
rítkozik csupán a Bácskára, hanem a Bánát 
néprajzilag éppoly érdekes tájairól, telepü
léseiről is közöl adatot szép számai. Sőt a 
hozzánk közel fekvő és közel álló Dráva- 
szög hagyományanyagából is merít.

A régi paraszti és mezővárosi világ hagyo
mányainak egykori formáit és változásainak 
variációs folyamatát figyeli a szerző. Mind
azt, ami népéletünkben ősi, érdekes, és ta
lán épp napjainkban alakul át élő jelen
ségből, valóságos anyagból emlékké.

Könyvének első fejezetét a vidék néprajzi 
sajátosságait előttünk járó kutatóknak 
szenteli: Kálmány Lajost, Ortutay Gyulát, 
Tóth Ferencet, s a maiak közül Katona Im
rét, Kalapis Zoltánt idézi. (Bár ez utóbbit 
nem réprajzkutatóként tartjuk számon, 
azonban tanulmányaiban, könyveiben elé
vülhetetlen érdemeket szerzett e szaktudo
mány terén is.) Később, a könyv további ré
szeiben pedig a Vajdaság területén tevé
kenykedő magyar néprajzkutatókról sem 
feledkezik meg, idézi őket, és az irodalom- 
jegyzékben kimondottan csak hazai szerzők 
műveit sorolja fel.

A paraszti gazdálkodás, a földművelés 
fontos mozzanatait vidékünk legfontosabb 
termékeihez, a búzához, a kukoricához, a 
dohányhoz, a paprikához, a szőlőhöz és az 
állattartásból a sertésneveléshez köti. Az 
élelmiszer előállításának jelentőségét emeli 
ki. Ugyanakkor a megtermelt áru értékesí
tési folyamata (a piac, a vásár) és az abban 
résztvevők (kofa, kupec) sajátos emberis
merete, a vásárlási szokásokban való jártas
ságok sem kerülték el kutatónk figyelmét.

Az identitást őrző viselet témakör írásai 
recens megfigyelések, levéltári bogarászá- 
sok, eddigi szakmai puiblikációk ismereté
ben készültek. Beszédes Valéria külön szól
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a hagyományőrző nyugat-bácskai falvak, 
Kupuszina, Doroszló és Gombos női visele
tének jellemzőiről; a kivetkőzés kapcsán a 
csantavéri öltözködési szokásokról; és nem 
feledkezik meg a férfiak ruházatának som
más bemutatásáról sem.

Szerzőnk a ház, a lakás, az emberi hajlék 
tanulmányozásában már szép eredménye
ket mutatott fel, hiszen előző két könyve 
(A ház, Emberek és otthonok) épp e szakte
rületen (népi építkezés, lakásberendezés) 
folytatott vizsgálódásainak eredményeit 
tartalmazza. A mesterségek dicsérete hang
zik ki a falverőket, ácsokat, nádazókat, asz
talosokat ábrázoló írásaiból. Ugyanakkor 
nem hagyja elveszni ezeknek az emberek
nek a munkájához kapcsolódó hiedelme
ket, mondákat (pl. a fagörcs mondája), 
esetleg meséket sem.

Itthoni népi vallásosságkutatásunkban 
is jelen van Beszédes Valéria, és e könyv
ben megjelent írásaiban a legszebb sza
badkai hagyományokról szól: a ferences 
templom egzotikus Fekete Madonnájá
ról, a város polgárainak Szent Rókus- és 
Szent Antal- tiszteletéről meg az egész vi
déken elterjedt lourdes-i ájtatosság és a

rózsafüzérkultusz itteni intenzitásáról. A  
rokon szakterületről pedig az év jeles nap
jaihoz fűződő hiedelmekről, kiemelve a leg
nagyobb ünnepek szokásanyagából azok 
közösségformáló és identitást őrző jellegze
tességeit.

A népi vallás és a néphit után szót ejt a 
szabadkai boszorkányokról is meg az annak 
vélt szerencsétlen emberek ellen folytatott 
perek tanúságairól.

Sok apró, színes írás füzére ez a szabad
kai könyv, melyben, mint az elején mond
tam is, a tudományt, a néprajztudományt 
művelő szakember szólt az élet fontos té
nyezőiről, a népi társadalmat mozgató 
erőkről, a maga megfigyeléseiről. S mi, az 
említett hetilap olvasói már tudjuk, lesz 
folytatása is.

Várjuk is. Mint ahogyan Szabadka új re
gényét, a szerelmeset, új kiállításait, az itt- 
honmaradottakét is, új elbeszéléseit a gaz
dagon variálható városi témákról, új esszéit
-  akár Gyelmisről, akár más művészekről. 
Mert a mai Szabadka is helyet kért és rangot 
kapott a létező vajdasági magyar irodalom
ban és kultúrában egyaránt. Es nem is akár
milyent.

SILLING ISTVÁN

TÖRTÉNELEMRŐL, ERKÖLCSRŐL, SZEREPRŐL ÉS 
MEGVALÓSÍTÁSRÓL

FOKY ISTVÁN: Mint rohanó folyam 
Agapé, Újvidék, 1996.

Bizonyára gondban lennék Foky István 
könyvének műfaji behatárolásával, ha a 
szerző maga nem segítené e kérdés megol
dását. A Pétervárad 1526-os ostromát és 
elestét feldolgozó mű ugyanis bekívánkozik 
az ifjúsági regények sorába, de történelmi 
regényként is olvashatjuk. Ifjúsági, 
amennyiben az Egri csillagokéi is annak 
tarthatjuk; történelmi, annyiban, hogy té
máját a középkori história egy valós esemé
nye köré szövi. A  Mint rohanó folyam még
sem sorolható be ezekbe a „szakosodott”, 
sajátos elvárásokat támasztó formai-tartal

mi kategóriák egyikébe se, inkább a szerző 
által megjelölt, általánosabb (és nagyobb al
kotói szabadságot feltételező) műfaji meg
határozás, a regény lehet az érvényes.

Regény, amely szól erkölcsről, bátorság
ról, hősiességről, ármányról, szerelemről, 
életről. A regényhősök a középkorban élik 
ezt az ábrázolt életet; a szerző magát a tör
ténelmi tényt, Európa második kapujának 
elestét, Péterváradnak a törökök kezére ke
rülését emelte ki a feledés süllyesztőjéből és 
helyezte a pozitív társadalmi igazság lényegi 
gyújtópontjába: a keresztény Nyugat reny-
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hesége és közömbössége nyitotta meg a 
Balkán kapuit a török hódítók előtt Közép- 
Európa irányába. A helytállás, a heroikus- 
ság ezzel a társadalmi árulással szemben 
szinte magától emelkedik példaértékűvé -  
így a regényben a Péterváradot végül mégis 
feladó Alapi György kapitány alakjában is.

A regény a történelmi tények mellett tör
ténelmi alakokat is felsorakoztat. Esetük
ben a szerző az egyedüli igazolható megol
dással él: regénybeli szerepeltetésüket for
dítottan irányítja történelmi szerepükhöz és 
ezátal eleve elkerüli a hitelesség kérdésének 
felvetődését. A történelmi alakok csupán a 
történet koordináta-jelzéseiként vannak je
len a regényben; magának a históriai tény
nek a valóságát hivatottak igazolni. Az olva
só mégis úgy érzi, hogy szinte testközelből 
ismerte meg Tömöri Pál kalocsai érseket, 
Alapi György kapitányt, a Bakié testvére
ket, Ibrahim pasát, Araszián béget, Radié 
Božićot, a szerb sajkások parancsnokát és a 
többieket. Pedig az író jószerével csupán 
egy-egy lényeges erkölcsi vonásukat emelte 
ki tapintható plaszticitással, valamint a cá
folhatatlan tények fogódzóit erősíti meg, 
mint például a vár külső védelmére rendelt 
Tömöri elvonulását az erődítmény alól és a 
végső mészárlás elől, vagy Alapi fegyverle
tételét a kilátástalan szorongattatásban. A 
történelmileg hiteles személyek kontúrjait 
ezenfelül azonban a szerzői arányérzéknek 
köszönhetően összemossák a főhősökké 
emelt mellékszereplők erőteljes vonásai.

A történelemnek a történelmi személye
ken keresztül való ábrázolása Foky Istvánt 
mint a hősök vállalt szerepe és az adott le
hetőségek megvalósítása érdekli. A törté
nethez azonban regényfigurákra van szük
ség. Ezért találta ki az író Haba Orbánt, Joó 
Lukácsot, Garai Lászlót, Julát és még egy 
sor több-kevesebb szerephez jutó alakot 
összes cselekedeteikkel együtt, akiket 
regényírói fantáziája szerint mozgathat a 
cselekmény során, amit a romantikus fabu
laalakítás és epizód-intarzia legjobb iskolá
jának szellemében tesz kalandossá és izgal
massá. A regényt ezek a kitalált, történelmi

leg aligha azonosítható hősök mozgatják 
valójában, s a kor igazi arcát a közöttük 
szövődő emberi kapcsolatokon keresztül 
ábrázolja a szerző.

Foky István regénye nyelvében bár olyan 
gazdag, mint cselekményességben. Archai
záló párbeszédeit, a mai köznyelvben anak- 
ronisztikusan ható, vagy belőle teljességgel 
kikopott fordulatait élvezettel ízlelgetheti 
az olvasó. Az ábrázolt kort néhol a török és 
más idegen nyelvből vett kifejezések halmo
zásával igyekszik hitelesebbé tenni, ami ne
hézkessé teszi a szövegét. Az olvasó eliga
zodását ugyan a regény mögé csatolt szótár 
hivatott segíteni, de ez a szószedet nem 
kellően következetes. (A regényt a pétervá- 
radi csata krónikásától, Kemál pasazádétől 
vett idézet indítja, a szótárból viszont nem 
derül ki a pasazáde kifejezés jelentése.) A 
nyelvi gazdagságot illetően mindenképpen 
meg kell említeni a mezei, az erdei és a vízi 
világnak a részletező leírását. A szerző szin
te tobzódik a botanikai szókészlet gazdag
ságában; mintegy fájó mementót kiáltván a 
természet flórájának és faunájának egykor
volt gazdagsága fölött. A felsorolás bőségé
be váltó leírás azonban a regényszöveg hite
lesítését is szolgálja; így jelenít meg Foky se
reget, tábort, öltözéket, nemesi lakomát -  
tárgyszerűségként fogalmazva meg a korhű 
ábrázolás követelményét.

Kalandos, erkölcsi értékeket hangsúlyo
zó, gazdag nyelvezetű, s azon felül tárgyi is
mereteket is kínáló mű Foky István Mint 
rohanó folyam című regénye. Szórakoztató 
olvasmány, amely a továbbgondolása során 
föltárja tanulságait. (Ezeknek köszönhető, 
hogy elnézzük a szerző apró következetlen
ségeit, mint például azt, hogy hőseit elősze
retettel pipáztatja 1526-ban, noha Magyar- 
országon a dohány élvezeti cikként csak 
1620 után terjedt el, így maga a dohányzás 
szokása is, ezért még az is valószínűtlen, 
hogy az öreg pákász szárított mentalevéllel 
tömte meg a pipáját. Ennyit azonban bo- 
csátsunk meg a megszépítő emlékezetnek -  
a pipafüst nem takarja el az olvasó szeme 
elől a regény gazdag színeit.)

FEKETE J. JÓZSEF
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 68. KÖTETE 

GULYÁS JÓZSEF

VERS -1980
Gulyás József szabadon asszociáló 

hosszúverse a szenvedély és az indulat 
ironikus formában való felszabadításá
ban a széthullás meghatározó létélmé
nyét fogalmazza meg. Azt a világot, 
amelyről nem tudni, hogy ötven évvel 
korábban lett vége, vagy éppen akkor 
kezdődött, de nem hozott magával töb
bet, mint a két semmi közötti folytonos 
körben járást, az értékek lepusztulását, 
széthullását. Moralizáló és egyben a 
pesszimizmus mélyéből kilátást nem 
lelő gondolatokat (élményeket) hoz 
felszínre a költő nagy ironikus (és mé
lyen tragikus) játékában. Kijelöli a po
zitív értékhordozókat, hogy sorfordul
tával a tördeléssel is jelzett pörölycsa
pásokként sorjázza az értékeknek a ma
guk ellentétébe devalválódását.

Asszociációs csapongása egészen kivételes. Egyik sorában még Galilei
ről szól, „aki feltalálta a Napot”, majd az akadozó szemételhordást teszi 
szóvá -  óriási tereket nyitván a gondolat előtt. Ennek ellenére szövege 
mindvégig egységes marad, a motívumok ismételt felbukkanása átszövi a 
költeményt, bár a lendületes gondolatfüzért epigrammatikus kétsorosok tö
rik meg.

Gulyás József nem alkalmaz hagyományos poétikai trópusokat, nála a 
verset szervező energia az erőteljes, szikár nyelvből, az asszociációs kész
ségből, a szarkazmussá is fokozódó iróniából és a csapongó szójátékokból 
táplálkozik, amit az ismétlődésekre alapuló szerkezet fog egybe. Egy-egy új 
téma kibontásának a reklámok, hirdetések, apróhirdetések szövegmorzsái 
adnak lendületet. A zaklatott, véget nem érő versmondatok a kiábrándult
ság pesszimizmusának mélybe húzó súlyú megjelenítését fokozzák, elmond
ják, „hogyan is mentek végbe a dolgok / két semmi közt”.

Kórkép tehát Gulyás József hosszúverse, amelynek legfőbb értékei az 
élménydús indulat, a moralizáló gondolat, a nyitott szellem, ,a megvallott 
érzelem, a bölcs irónia, a felszabadult szójáték és a tudatos szerkesztettség, 
miként maga fogalmaz: „a vers nem felborult / tintásüveg / nem bakugrás 
sebtibe / a semmiből a semmibe”.

FEKETE J. József
A kemény fedelű könyv ára 25 dinár
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ZÁKÁNY ANTAL író, költő, újságíró

Néhány hónap múlva, 1997. február 28-án lesz tíz éve, hogy Zákány Antal elhunyt. 
A  magyarországi Bócsán született 1918. szeptember 8-án, de fiatalon, tizenegy éves 
korától Szabadkán élt. Cukrász- és fémfestőinas, húsipari dolgozó, kőműves, 
pályamunkás volt, az ötvenes években a szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosaként, 
1959-től pedig nyugdíjba vonulásáig a Magyar Szó szabadkai szerkesztőségében 
újságíróként dolgozott. Már első verseinek a hangja elütött a kor költészetének a 
hangjától, mert nem a kollektív lelkesedés, hanem a nehéz sorsa feletti keserűség 
hatotta át. A  „bánatok költője”-ként mutatkozott tehát be már első kötetében (Fönt 
és alant, 1954), s miként Közel a nap arcához című, hatvanadik születésnapjára 
kiadott, összegyűjtött költeményeit tartalmazó könyve bizonyítja, mindvégig az is 
maradt. „A dezillúziónak- írja róla találóan Bori Imre irodalomtörténetében -  talán 
ő a legszenvedélyesebb énekese irodalmunkban.” A  kettő között megjelent négy 
kötet ((Napfény a sárban, 1959, Varázslat, 1961, Földinduláskor, 1965, A vas nem 
kenyér, 1974) anyaga is ennek a megállapításnak a helytállóságát támasztja alá, mert 
szemléletmódja, gondolatvilága, életérzése nem változott. Karcolatok mellett 
hangjátékokat is írt, amelyeknek nagyobb részét azonban nem sugározták. Idősebb 
korában több forgatókönyvvel próbálkozott sikertelenül. Öt éven át (1971-1975) 
folyóiratunk szerkesztőbizottságának volt a tagja. V erseket, novellákat és 
népmeséket fordított szerbhorvát nyelvről, amelyeknek többsége azonban csak az 
Életjel irodalmi élőújság előadásain hangzott el. Valamennyi magyar vajdasági 
költészeti antológiában szerepelt. Juhász Géza szerint „egy világgal, idővel, 
történelemmel, igazságtalansággal hősiesen vívó-vívódó lélek” volt, aki olykor már- 
már hitét vesztette, elcsüggedt, „de mindenkor a jobbra, szebbre, igazságosabbra, 
emberségesebbre” törekedett.


