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MUNK ARTÚR 

NAPLÓ 1915-1916 (4.) 

EGYIPTOMBAN 

Csunya hófuvásos idő  volt, amikor telefonjel ébresztette fel az els ő  batalli-
onnak a telefonistáját. 

— Halló! Hallo. Einz fünf und sechszig. 
— Halló! 

Halló itt Armeckommandó! Kérjük Blosche kapitány urat a telefonhoz 
Azonnal. 
Blosche kapitány izgatottan vette a kezébe a büdös kagylót és izgatottsága 

percrő l percre nő tt, mialatt telefonált. 
Pflautzer Baltin személyesen beszélt Kolomeabol. A telefon beszélgetés 

rövid, de velős volt. 
Bitte Herr hauptmann Blosche zampacken. Das I. Batallion geht ab nach 

Egypten, gegen die Englendern. 
Blosche kapitány csak az els ő  pillanatban volt izgatott. A következ ő  pilla-

natban már visszanyerte hidegvérét. 
Nyugodtam mondta: 
— Katona! (Menage majer) 

Befehl Herr hauptmann, kérem alázattal... 
Katona! Egypton. 

— Sajnos az nincs kapitány ur kérem, még a háboru elején kifogyott. 
Mi? 
Egyiptomi cigaretta. 
Ah mit beszél egyiptomi cigarettáról... Megyünk Egiptomba, mint önálló 

Batallion. 
Katona jóizű t nevetett. 

Hahaha! kapitány urnak eddig ez volt a legjobb vicce... 
— Ez nem vicc! Most 9 óra van. 10 órára álarmierozza a Batalliont. Tíz ötkor 

indulunk Egyptomba, Bru čacon, Budapesten, Szofián át. Hol a pucerem. Deák 
pakkolni. Ordonánsok menjenek a századokhoz! Katona! Szedje össze az ezred 
tüdőbajosait is, azok is jönnek velünk. 

Egyptom napja magasan állott az égen. Perzsel ő  sugarai barnára égették a 
harcoló marcona arcokat. A nap olyan er ősen sütött, hogy a hatvanötös bakák 
a nap tüzében szalonnát piritottak. 

Blosche kapitány hős batallionja reservába került Cairoban az Imperiál 
park nagy palotáiban. A nagyon is megérdemelt pihen őt azzal érdemelte ki a 
zászlóalj, hogy a derék hatvanötösök kergették ki az angolokat Cairoból. 

Csodálatosképen csak egy ember veszteség volt. Egy cigány t. i. átcsúszott 
az angolok indiai csapatához, mert ő  nem akart „cigányok" ellen harcolni. 
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A Batallionskanzlei a Grand Hotelban volt. Blosche kapitánynak egyma-
gának tíz szobája volt és tizenkét adjutánsa. 

Hauser volt a hetedik, Sinkó a tizenkettedik adjutáns. A nap ragyogott, a 
madarak boldogan csicseregtek, amikor egy szép nagy küldöttség közeledett, a 
zászlóalj tisztikara, Hille kapitány vezetésével. 

Velük volt Cairó polgármestere és főpapja is. Blosche kapitánynak vitték a 
legszebb arab kitüntetést a Pharao rendet, és felajánlották Egyiptom alkirályi 
méltóságot. 

Blosche kapitány meghatott, keresetlen szavakkal köszönte meg a gyönyö-
rű  kitüntetést és diszkréten csipdeste meg a kitüntetést hozó arabs szüzek arcát. 

A cairói főpap erre kiosztotta a kompaniekommandansok között, az arabs 
nemességeket, el őnevekkel. 

Hille kapitány lett Hille Rhamses, Pyber kapitány Hyxos, fehér f őhadnagy 
lett Luxor és Müllner főhadnagy Khadire. 

Miután utólagosan katona főhadnagy is kért cimet hát ő  már csak cigarillos 
lett, von stingaporis. (stinkatoris) 

De hagyjuk ott a küldöttséget, nézzünk szét egy kissé Blosche kapitány 
táborában. 

Mindenekelőtt is feltünő , hogy idegen elemek is vannak itt. Bánszky had-
nagy és Frankfurt kadett akik önként jöttek le az els ő  batallionnal Egyiptomba, 
mint tüdőbetegek. — 

Hille Rhamses kapitány nemsokára talált egy n ő t magának aki hasonlitott 
a — Szálikára. Utóbb kisült, hogy az illet ő  arabs nőnek a bölcsőjét Jasloviecen 
ringatták és hogy a mamája kifőzőnő  volt és csak a rossz üzletasszonyok miatt 
ment át — Egyiptomba. 

Pyber Hyxos kapitány nagyon rosszul érezte magát Egyptomban. Saját be-
vallása szerint azért, mert az arabok nagyon hasonlítanak a zsidókra. Mindjárt 
rá is gyujtott kedvenc nótájára, hogy: 

Huncut a zsidó, huncut az arab 
Annak az eszéb ől is hiányzik egy darab. — 

Fehér Luxor főhadnagy már az első  napon magához ölelte Hausert. 
— Hauserkám! Most már megbocsájtasz, hogy nem vagy idealista, olyan 

idealisan érzem magam. Képzeld el... kompanieharemet rendeztem be. Eddig 
hatvan arab nőm van. Egyik feketébb a másiknál. Nemsokára én se leszek — 
hófehérke. — 

Hauser ezuttal csakugyan megbecsülte magát és mint idalista, felkereste 
Cairo egyik szépségét egy tizenhatéves lányt és összehasonlításokat tett a ma-
gyar és arabs telivérek között. 

Az összehasonlításnak az lett a vége, hogy Hauser mély karikákkal a szeme 
alatt távozott. 

Egyenesen Lampel ezredorvoshoz ment. 
Lampel éppen az uj fehér tropikus egyenruháját probálta a tükör el őtt. A 

ruha jól állott rajta. Böhm nev ű  offiziersdienerje felcsatolta gazdájának lábára 
a pengő  sarkantyukat, mire ő , hurka nevű  telivér arabs kancájára pattant és 
odakiáltott Hausernek: 
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Ide süss rongyos huszár! Hogy lovagol egy landsturm ezredorvos. 
Hauser különben is bámult Lampel vakmer őségén. Az ezredorvos ugyanis a 

cairói harcokban állandóan a svarmlinia el őtt akarta felállítani a Hilfsplatzot. 
Müllner khedine főhadnagy nagyon büszkén hordozta az egyiptomi rend-

jelet és efölötti öröméhez sorra csókolta — bakáit — mint rendesen. 
Müllner egyébbként arra is büszke volt, hogy két igazi angol katonát is 

fogott. Büntetésb ő l az angoloknak megkellett tanulniok a Hadmási Pált... 
Katona főhadnagy, cigarillos, stinkeporisz kitün ő  konyhájával az egyiptomi 

főkirály legfelsőbb dicsérő  elismerését nyerte el. Az egyiptomi f őkirály t. i. na-
gyon hálás volt, mert eddig semmiféle orvosszer nem tudta meghánytatni. 

Katona különben egy granátzieher Dechungot ásatott magának egy Pyra-
mis alá. 

Csekély nyolc métert ásatott a fotel alá, mondvan: sicher ist sicher. 
Blosche kapitánynak pedig jelentette: 

Herr Hauptmann ich melde gehorsamst ich hab das Dechung unter Pyramis 
gabaut. Das Division ist visavi die Dechung. Das Wache aufgestelt hintem Sphinx. 

Blosche kapitány nevetve jegyezte meg: 
Főzni még csak tud, de németül nem. ... Debreczeni hadnagy a nagy nyelv-

talentum N°  II., miután németül már perfectül tudott, három nap alatt perfectül 
megtanult angolul is. Hogy mutassa, hogy tud: egy vacsora után elkiáltotta ma-
gát angolul: 

— Banzáj keptu Blosche! 
Erdélyi masiniszta érdemei elismeréseül kapott két darab gépágyut. Az 

ágyuk éppen ugy nem lő ttek soha, mint az ő  gépfegyverei. 
A cigánybandát tizennégy tagra emelte. 
Az M. G. Abt. rezerve lovai cipelték a cimbalmot, a nagyb őgő t, meg a 

kisbőgőt. 
Habel hadnagyot is nagyon megihlette a forro egyptomi leveg ő . 
Naponta tizenkét ódát írt á 120 oldal. Egyik hangosan felolvasott ódáját 

meghallotta az angol megfigyel ő , mire az angol agyuk tüzet okádtak. 
Habel az utcán is szavalva járt. Egyik ilyen sétája alkalmával találkozott 

Eikler szanitész kadettel, amint ez egy krokodilussal játszott. Hosszas faggatás 
után Eikler bevallotta, hogy azért szereti ő  a krokodilust, mert annak hosszabb 
orra van, mint neki. És ezt ő  nagy lelki megnyugvással látja. Bronz vitézségi 
érmérő l azonnal lemondott a krokodilusok önképző  köre javára. 

Csernák hadnagy óriási szakállal rukkolt be két heti szabadságáról. 
Az út, amig elérte a Baont, pont négy hónapig tartott. 
1200 kor. Reisepanzalét kapott. Csernák egy szép holdvilágos este beült a 

kis arab nőhöz cimzett zenés kávéházba. Leszivott mellre 16 üveg haschirt és 12 
opium pipát, amitől megrészegült és pusztán egy fehér lepelben lóra pattant és 
mint egy hindu lovas kilovagolt az éjbe. 

Leitrich hadnagy húrt változtatott, és őrületeit nem a gé húron, hanem egy 
arab hurin gyakorolta. 

Kiss doktor is nagyon jól vezette be. Pucerjét esténként az offiriersmesse 
elé rendelte egy tevével. Ugy ment haza éjjel, tevén. Dehát ő , mint landsturm 
kadett ezt joggal tehette. 
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Az általános békés helyzetre való tekintettel Blosche kapitány ur lehozatta 
az északi harctérr ől Scholtz Elemér tüzérfőhadnagyot is. Scholtz meg is érkezett 
Kairóba 1 ágyuval, ahol azután nagy utánjárással megengedték neki, hogy egy év 
óta tartogatott két lövegét kilőjje, nehogy elmuljon a háboru anélkül hogy egyet 
is lő tt volna. 

A vitéz Bálint kadettnek különös szerep jutott. Ő t nevezték ki Batallion-
hóhérnak. A halálraítélt bennszülött árulókat összegy űjtötték egy terembe, Bá-
lint popofonozott nekik, mire a halálraitéltek megpukkadtak a nevetést ől. 

A kivégzés igen humánus neme ez. 
A gyönyörű  egyptomi expedicio egén azonban csakhamar megjelentek a 

szomorú felhők. A vig életnek vége szakadt, a cigány nem huzta már az imperial 
parkban a szebbnél szebb magyar nótákat. A Batallion tisztjei szomoruan, borus 
arccal jártak Cairoban. 

Látszott az arcukon, hogy valami szomorú, nagy esemény történt. 
Rövidesen kisült, hogy mi az a szomorú, megrendit ő  hír: megkötötték a 

békét. Az angolok, végkép megsemmisitve, térden állva könyörögtek a béké-
ért. 

Az angol király sirva könyörgött Vilmos császárnak, hogy legalább gyerme-
keire legyen tekintettel. 

Vilmos azonban nem kegyelmezett... Isten megbüntette Angliát. 
Blosche kapitány felpakkoltatta a Batalliont és kiadta a parancsot: 
— Erstes Batallion! Vergaterung, Direktion: Miskolcz. 
Katona főhadnagy cigarillos stinkatoris volt a legszomorubb. 
Könnyezve mondta: 
— Egyszer tudtam volna jól deckolni és eppen akkor tör ki ez a büdös béke. 
Dühösen pakkolta össze konyhaedényeit esszceigjeit és busan indult meg 

ő  is Miskolcz felé. 

nov. 26 

Olvasom a napokat, mikor megyek szabadságra. 
Napjaimat különösen megédesítette a hazulról kapott jó meleg ba-

ranybőrös bundám, cipőm. 
Most már jöhet a hideg. 
Egyformán mulnak a napok. Olvasok, tanulgatok, írogatok. 
Készülök egy — a tiszteknek szóló — felolvasásra. 
Csak néha hallok távoli ágyúzajt. Oka: az el őttünk levő , Popova Mohila 

nevű  magaslatot lövi a muszka nehéz gránátokkal. E magaslaton bedrótozva ül 
egy 60 as század. Szegény bakák, nekik ugyan melegük lehet. 

Holnapra ujból hivatalos vagyok Blosche kapitányhoz disznótorra. — Sze-
gények vagyunk, de jól élünk! 

nov. 30 

Csikorgó hidegben jöttünk át Jaslowiecbe, hogy leváltsuk az ötödik gyalog-
ezred katonáit a lövészárokban. 
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Jaslowiec békében szebb lehet, mint most. A város északi része romokban 
hever a közepe pedig hemzseg a zsidóktól. 

A városka nagyon piszkos, de messzirő l nagyon érdekes a fekvése. 
Völgyben fekszik egy patak mellett — a hegyen fenn egy óriási kolostora van 

apácákkal. (Itt van a Divisionskommandónk elkvártélyozva.) 
A kolostor mellett a régi kolostor klasszikus, fest ő i romjai. 
A városkában, van vagy négy ruthén templom, meg egy zsinagóga, no meg 

egy fürdő , amit a Divisiónk rendezett be. — 
Ah — fürdő ! 
Négy hónap óta nem fürdöttem és most aztán beleültem a nagyszer ű  meleg 

vizbe és leáztattam a hónapos — retket. Megfogadtam, hogy gyakran megyek 
fürdeni. A város publikuma csak pénteken fürödhetik. — 

Nem tudom megérteni, hogy miért kócosak ezek a zsidólányok, amikor 
egész nap folyton fésülködnek. 

Jókedvünk az offiriersmenázsban változatlan jó. Ezt énekeljük ujabban: 

„Czitronella du grausame schöne 
Czillimpi czillimpi duli duli duli dum. 
Auf mein schöne Gesang du höre 
Czillimpi czillimpi duli duli duli dum 
Meine Gitare hat keine Seite 
Czillimpi cillimpi duli duli duli dum 
Darum murs ich so traurig begleiten 
Czillimpi cillumpi duli duli duli dum." 

Majd ezt a szellemes dalt ordítjuk: 
— Ki hitte volna eztet 
Hogy vélünk igy kitesznek 
Ki hitte volna aztat 
Hogy vélünk. így — kitesznek 

Hallatlan, Hallatlan, Hallatlan, Hallatlan 
Hallatlan, Hallatlan, Hallatlan 

Eset. 

dec. 5  

A Stellungba került Blosche kapitány (I) és Lapos kapitány (III) Batallion-
ja. Én reservában vagyok a II. Baonnal. 

Néha feljárok a Schwarmlieniaba. 
A Dechungokban, a nagy olvadás folytán alig lehet járni a vizt ő l. 
Nagy az áradásos víz. Szegény bakák. 
Es folyton dolgozniok kell, éjjel meg szolgálatuk van. 

dec. S. (folyt) 

Ma letávozott az ezredorvos. Rheumát szimulált. 
Én lettem a helyettese. A hivatalos Regimentschefarzt. Magyarul ezredor-

vos-főnök. 
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Pénz, fizetés, zulage nem jár ezzel — csak tekintély és kellemetlenség. 
Kellemetlen — a tisztekkel szemben akik deckolnak és haza akarnak menni. 
Kellemes, mert az ember hivatalosan az ezredkommandónál van. 
Lejegyzem az ezredorvos nevét: Lampel Moric, Laust ezredorvos. Röviden: 

Lampi. 

dec 7. 

Ma ujból megfürödtem szenzációs, jó eredménnyel, őszinte nagy sikerrel. 
Jolán hazulról sürgeti a Sigmun laudist. 
Nekem nem sürgős. Neki igen. 
Ilyenek a nők! 

dec. 10 

Ezzel a szóval kezdem: fürd ő .! Ma t. i. ujból megfürödtem. Ez a legnagyobb 
esemény ma, ami velem történt. No és még valami. A Stellungban nagyon szép 
fölvételeket csináltunk. Hivatásos katonai fényképész, az u. n. ezredfényképész. 

A golyók egy kicsit röpdöstek, de hát mért kell éppen bennünket találni a 
golyóknak, kérdem én. Nem is bennünket talált, hanem egy bakát. Annak már 
régen jó megy a kórházba. 

Pár napig regimentschefarzt voltam ujból Lampel távozása után, de mert a 
Reg. chefarznak egy Batallionja is van és a tisztek — ami a legkellemetlenebb — 
nem is bántam egy cseppet se, amikor ma hallottam, hogy uj ezredorvos jött 
Lampel dr. helyébe Dr Weisz Géza. 

Hogy milyen sár van a Stellungokban, az valami borzasztó. A nagy olvadás 
következtében a sártól alig járhatók a futóárkok. 

A falak több helyütt be vannak omolva — a bakák körömszakadtáig dolgoznak. 
Most már azt hiszem nyugodt lehetek a szabadságom miatt — mert van, 

illetve lesz elég helyettesem. 
Absolute nem olyan időket élünk, amikor rohanna az ember szabadságra. 

Nem szó sincs róla. Nagyon jól élünk, tudjuk, hogy a szabadságra menés sok 
pénzzel jár és kellemetlen a bucsúzás is. 

Ma az ujsághírekb ől megállapítottuk, hogy három hónap mulya béke lesz. 
(Hányadszor állapítjuk ezt már meg?) 

Augusztus volt, amikor kijöttem a frontra. Már december, nagyon mulik az id ő . 
Ma vagy három kisebb zsánerű  luftballont engedtek fel a mieink a Divisio-

tól. A luftballonok, németül léggömbök — nagyon szépen röpültek az orosz ál-
lások fölé, ott elégnek automatice és egy darabja — nyomtatványok, leesnek az 
oroszok közé. 

Hogy mi volt a nyomtatványokon, nem tudom. Valószín űleg az oroszok 
demoralisalasára irányultak. 

Az első  léggömbre az oroszok ágyuval lőttek. Nagyon mulatságos volt. — 
Más: nagy szenvedéllyel gy űjtöm az orosz shrappnel _ aluminiumból, a 

harctéren gyártott gyűrűket. Viszem őket haza. Lehet, hogy otthon — fitymálva 
kinevetik érte az embert. Itt mindenki hordja. 
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dec. 16 

EGY KIS PÓTLÁS 

szept. 2 ikáról 

A fiók naptáramban néhány érdekes feljegyezni valóm van, onnan veszem 
át ide és adom át az — „örökkévalóságnak". 

Szept. 2 án reggel 1/2 8 órakor marscholtunk tovább Skomorochyból, ahol 
össze zsuffolva feküdtünk egy rongyos kis félig rom házban. Én az el őszoba 
félében aludtam egerek között. Román dr. al , nagyon hideg volt éjjelenkint. 

Erő ltetett meneteléssel mentünk el őre, keresztül a Strypán. A víz a lovam 
szügyéig ért. 

Az orosz gyalogság előttünk vonult vissza. A kozákság visszavonulása és a 
mi előrenyomulásunk között alig volt 1 óra különbség. 

Novosiolka, Bazár Jagielnica felé mentünk. Bazár el őtt már ránk estele-
dett. Szép hűvös, csillagos őszi éj volt. A kabátnélküli emberek bizony fáztak. És 
folyton mentünk előre. Mindig csak előre. 

Elő ttünk, ahogy visszavonultak a kozákok, a learatott és kévékben lev ő  
termést mind felgyujtották. Soha nem látott ritka látványban volt itt részem. 
Köröskörül vörös volt az ég a tüzektől, távolban megszámlálhatatlan vilagocska 
égett kisebb—nagyobb. 

Az egész kép úgy tetszett, mintha valami nagy, villannyal kivilágított világ-
város felé közelednénk. 

Mintha elő ttünk villamos ívlámpák égnének. 
Helyenkint egészen világos volt az út, ahol mentünk. 

Rendkivül meglepett engemet — Kelet Galiczia lakosságának viselkedése. 
A nép mindenütt sírt az örömt ő l. Tejet, túrot, kenyeret, körtét hoztak ki elénk 
és a gyerekek valósággal ujongtak. Mig közép Galicziában, ahol én tavaly a 
nyolcvanhatosokkal jártam, mondom középgalicziában a nép erősen moszkofil 
érzelmű  volt és egy csöppet se mosolygott, ha osztrák-magyar katonákat látott. 

Arról pedig, hogy ingyen adott volna enni—ami örökké éhes bakáinknak, szó sincs. 
Ső t pénzért se adott semmit. Mindig csak ezt hajtogatták: 
— Nyémám panye, nyic, nyéma jája nyéma hleba, nyéma mlékó, sickó zabrali 

moszkáli. 
Mig közép Galicziában a nők undorítóan, förtelmesen rondák, addig itt Kelet 

Galicziában a Strypa és Szereth között bizony nem egy lengyel szépséget láttunk. 
Mi ennek az oka? Nem tudom. 
Hogy itt haragudtak a muszkákra, nem csodálom, hisz a „muszik" elhajtot-

ták az összes szarvasmarhájukat, felgyujtották a termést, elvitték a harangukat. 
Egy asszony mesélte nekem, hogy ő  hat koronát adott a kozáknak, hogy ne 

gyujtsa fel a házát. Ennek a pár koronának köszönhette, hogy háza megmaradt. 
Mikor siratták az asszonyok a sok ellopott tehenet a kozákok így vigasztal-

ták őket: 
— Ne sírjatok, asszonyok, jönnek már vissza a ti katonáitok. (vašem vojszki) 
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Jagielnica starán beszéltem egy parasztasszonnyal, aki másállapotban volt. 
— Mióta vannak, illetve voltak itt az oroszok? 

Egy éve, uram. 
Hát a férjed (gazda) hol van? 
Azt még a mozgositás óta, 1 éve nem láttam, nálatok katona.. 

Bazárban (nagy falu ez) kértem gyümölcsöt a lakosságtól. 
Nincs gyömölcs, felelték lerázták még zölden a muszkák mind. Éhesek 

voltak. A malacokat is mind elvitték a szemtelen oroszok. 
Azt is mesélték az asszonyok, hogy májusban nagyon sok magyar és osztrák 

katonát vittek falujukon keresztül az oroszok. Mikor a lakosság vizet akart adni 
nekik, az oroszok megkancsukázták az asszonyokat is és sebes tempóban hajtot-
ták a katonák foglyainkat — az orosz határ felé. 

Az orosz katonáktól megtudták, Galiczia meghódított lakói, Warschau és Ivan- 
gorod elestét. A többi várét nem. — Ugy látszik azt az orosz katonák se tudták. 

Néhány kegyetlenségr ő l számoltak be nekem Jagielnica stárán, a lakósok. 
Igy elmondták, hogy az oroszok, illetve kozákok, gróf Laszkosonszky ma- 

jorjának ispánját felesége szeme láttára kaszabolták le, aug. 31. én (915) mert 
nem adott pénzt az oroszoknak. 

A három gyereke apa nélkül maradt. 
Zalaszeghi felett, Dupliskában, a Dnyeszter mellett a cserkeszek megöltek 

három zsidót az erd őben. Kettőnek leírom a nevet: Rubel Schapse 63 éves Ru-
bel Oszkár 25 éves. 

Mindezt Jagielnica starán tudtam meg. Ott így állt a front: 

Z ~~ 

DEL_  
~..~-~---- 
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December 24. 

Karácsony előestéjén... 
A világünnep a harctéren. A legszebb ünnep — csunya lövészárkok mögött. Brrr! 
Tegnapelő tt rukkolt be II. Baonunkhoz Pagliardi őrnagy. A komáromi 

nyolcvanháromasoktól. 
A bal keze béna, ujjai merevek, mégis kiküldötte ő t a harctérre a felülvizs-

gáló bizottság vezetője egy táborszernagy. 
Enni is csak egy késsel tud, a jobb kezével. 
Itt beiktatom a Borsszem Jankó ma érkezett számát, ahol a Galajda is sze-

repel, folytatásban. 
[A vágat nem található a naplóban. Ragasztásnak sincs nyoma.] 
Nagyban kapogatjuk a liebesgabekat (vagy 100 szivar, lik őrök, csokoládé és 

egy pár gummi felső  cipő  eddig.) 
Jolán is jelez csomagot, Szabadkáról, de még nem jön. 
Dér Mihály dr. segédorvost várom és azonnal beadom szabadságolási kér-

vényemet az ezrednek. 

Az offiriersmesse étkezője szemben van az én lakásommal. Ugy látom a 
karácsonyt csendben fogjuk megülni. Tervbe van véve, hogy ha a muszka hábo-
rítja a mi karácsonyunkat, jajj lesz neki a görög keleti karácsonykor. — 

Szép karácsonyfát szereztünk az erd őbő l. Pesten ez is sokba kerülne. Meg-
próbálok Binéth dral — mindenegyes emberre, tisztre verset írni és névre szóló 
kis csomagban fellógatni a karácsonyfára. 

AvsM 

Este 1/2 7 kor gyülekeztünk az offiriersmessében, amit külön, a mai napra 
feldíszítettek. 

Nagyon szép karácsonyfa állt a szoba jobb sarkában. 
Miután kölcsönösen kellemes karácsonyt kívántunk egymásnak, meggyuj-

tottuk a karácsonyfa gyertyáit és sziporkázó rakétáit. 
Behívtuk a ruthén: ukrain pap családját, hadd gyönyörködjenek ők is ben-

ne. (Sajnos sokáig gyönyörködtek és ezzel lerontották az est kellemes hangula-
tát) Vacsora, mint rendesen 7. órakor. — 
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Menu. 

kirántott hal, 
uborka saláta, krumpli saláta 
malacz sült burgonyával 
Pozsonyi patkó 
fekete kávé. 
A vacsora után felolvastam a tisztek számára készült verseimet. 
Binéth Menyhért dr. al  közösen csináltunk verseket. Összesen 19-et. (Én 

10-et ő  9. t) 
A versek legnagyobbrészt nem olyan, hogy fel lehessen olvasni, de egy 

kettő t, lejegyzek ide. Pl. 

Mjr Pagliardi 
Őrnagy urat, kit ugy vártuk 
Szivünk legmélyére zártuk 
Agyamban egy ötlet villant. 
Pótolja a lány a villanyt? 
Szép lengyel lány, — Jézus hozza 
Őrnagy urat villamozza. — 

(M) 

Hptm. Kalla 
Ácsi ácsi komitácsi 
Jó ember a Toni bácsi 
Ahová megy — nem vizio! 
Legyen trén vagy divizió 
Kap ott likőrt, dohányt, diót, 
Cukrot, kekszet és vízilót. 
Olyan vastag Kalla lába 
Meghízott a faszolásba. 
Kívánjuk jó Hauptmann Kalla 
Adja meg a dicső  Allah. 
Sok n őt és minden jó mást 
Sok jó kemény — faszolást. 

(M) 

Oblt. Ohnestinghel 
Jede Rose hat ein Stingel 
Wier haben ein ohnestingel 
Er ist zwar nicht aus Ungvár 
Doch ist er ein guter ungár 
Nur dass ist ja eben konisch 
Sprechen kann er nicht ungarisch 
Er ist gut wie ein Engel 
Es lebe hoch ver ohnestenghel. 

(M) 
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Berci 
Berci a multkor felült egy lóra 
És húzta tolta taszigálta 
Szegény ló állta, 
Pedig Berci a belit is kicibálta 
Akkor szegény ló kidöglött alóla. 
Berci kaján örömmel szólt: ez jó volt. 

A ló — egy cselló volt — — 

(Binéth) 

Oblt. Bíró 
Bíró főhadnagy vicceket mond 
A százada tisztjeinek 
Négy kadett hallgatja haptákban áll, 
Mind reglamamassig nevet. 

Egy kadett azonban, az ötödik 
Csak savanyún mosolyog — 
Bíró odaszól —„ön nem kacag” ?... 
Kadett ur ez mi dolog?... 

Az ötödik kadett haptákba áll 
Zavart. Egy kicsit dadog 
Melde gehorsamst főhadnagy úr 
Én más századbeli vagyok. — 

(Binéth) 

Dec. 26 

Igy mult el a karácsonyest. 
A karácsony annál is inkább kedves volt részemre, mert — megkaptam a signum 

laudist, amire meg az okt. 12 iki buraihowkai angriff után adtak be. —  
A kitüntetésre minden oldalról sokan gratuláltak. — Még Doli ć  alezredes 

is, akit innen helyeztek át a 79 ik oto čaci gyalogezredhez. (Táb posta 111) 
Tekintettel arra, hogy jól áll a szabadságolási ügyem. — most egyenl őre 

nincs sok bánatom. 
Jó hangulatom szülte azt a felolvasást is, amit a II. Baon tisztikarának tar-

tottam. Címe ez volt: A II. Batalion 1920 ban. 
Leírtam részletesen benne, hogy hogyan fog festeni a háboru 1920 ban. 
Hogyan néznek ki a lövészárkok és sorra vettem az urakat, hogy mi lesz 

velük 1920. 	ban. 
A felolvasás jó sikerrel járt. 

Dec. 27 

Palliardi őrnaggyal játszunk Albrecht kapitány társaságában — 3 mas tarokkot. 
Igy telnek el a hosszú téli esték. — 
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Dér Mihály dr. segédorvos, aki már el őbb az ezrednél volt ujból be-
rukkolt hozzánk. Átvette a II. Baont én pedig saját kérelmemre az I. Ba-
onhoz kerültem mint Baonschefarzt. — Blosche Adolf kapitány komman-
dója alá. 

Ott jobb a koszt — jobb a társaság. 

Dec. 30 

Óriási sár! Typikus ronda mély galicziai lucsok. Pocsok. Ronda gidrek göd-
rök, benne a fekete szósz. Enyhe id őjárás van mostanában állandóan. Tegnap a 
stellungban voltam és majdnem végigmentem az egészen. 

Egyes helyeken érdekes látványban volt részem. A lövőárok elő tti megfi-
gyelő  helyen kimentem tisztekkel és Prismás Triáderrel néztük a t ő lünk 800— 
1500 lépésre dolgozó muszkákat. Mi sem lő ttünk rájuk, ők se zavarták a miein-
ket. 

Szépen lehetett a látcsövön át nézni, amint az oroszok a drótkerítéseiket 
csinálják. 

Pár nap óta igen erős ágyuzást hallunk Bu čac felöl. Ugy hírlik: a muszka 
támad. 

Ma beszélgettem Albrecht kapitánnyal a békéről. Kijelentettem, hogy vé-
leményem szerint az emberek — komolyan csak 1917 tavaszán fognak beszélni a 
békérő l. Előbb támad az orosz, aztán a francia és angol csak, ha a támadások 
nem sikerülnek, akkor fogadják majd el békefeltételeinket. 

Ugy, hogy a békét 1917 tavaszán, március hónapban kötik meg, el őbb nem 
remélem. 

Nincs egy ember se, egy tiszt se, aki ne óhajtaná már nagyon a békét. 
Ha ujság jön, mindig az az els ő , hogy megnézzük a békerovatát. 
De békéről komolyan szó sincs. 

dec. 31 

A sylveszter est elé nagy várakozással nézünk. A baj csak az, hogy idegeink, 
főként a magasabb rangú tisztjeink idegei nagyon fel vannak húzva. — 

Jan. 1. 

1916 — januárja egy uj év közeledik. Ezt nem hittem volna akkor, amikor 
Jolántól könnyes szemekkel vettem búcsút Gra čacon a kórház elő tt. 

Azon a véleményen voltunk, hogy a háború 3 hétig fog eltartani. 
1916. Bárcsak a béke éve lenne, de sajnos senki se bízik benne, még én se. 
Ennek a háborunak már csak 1917 ben lehet leghamarább vége. 

Ma az ezredorvoshoz költözködtem át Psedmiercere egy ronda kis házba. 
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A Sylveszter éjt meglehet ősen kedélyesen töltöttük el.  

Hamza cigány a Radics bandájából szebbnél szebb nótákat játszott. Nekem  

speciel rossz kedvem volt, mert náthás voltam és rekedt. Azonkivül egy kicsit a  

torkom is fájt.  
Mégis elmulattunk a II. Baon tiszti menazsijában vagy két óráig éjjel. Ál-

landó szoros készenlétben. Az ujévi felköszönt ő  után no meg a Gotterhalte és  

a Hymnus után lassankint mentünk aluszkálni. Hamza jól járt, mert vagy 160  

koronát összeszedett a bandájával.  

Jan. 3.-4.—  

Tüzérségi harcok folynak.  
A 11 es honvédek elő tt van egy magaslat a Gipsarka. Ezt megszállták a  

honvédok. Az oroszok ezt akarják birtokukba venni.  
Jan. 4. ikén is emiatt olyan őrült lövöldözés volt, hogy az ember majd meg-

bolondult. Különösen a mi ágyuink l ő ttek, az orosz, alig alig szól, hisz olyan  
kevés az ágyuja, hogy szinte — botrány.  

Hanem. Tő lünk vagy 10-15 kilométerre Bu čac körül, ott aztán szólt az  

ágyú. Majdnem ugy hangzik, mintha valaki egy nagy dobot folyton ész nélkül üt.  
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Negyedikén úgy lő ttek a 17 es tüzérek az uton, hogy alig tudtam hazamenni. 
Majdnem háromnegyed órát lapultam egy kőkerítés mögé, az ágyuk közelében 
és „élveztem" az ágyuk hatalmas villanását. Ez aztán tüzérségi fölény! 

Az anyja istenit... 

Jan 5  

Szabadságom végre megjött. 
Mindezideig nem voltam benne biztos. 

Polnisch főhadnagy s az adjutans hívatott, 
mikor akarom megkezdeni a szabadságomat. 

Mondok 10 ikén... 
Igy már csak a hónap utolsó napján jö-

vök a harctérre vissza — 

Jan. 7 

Óriási irgalmas készületek a nagy — utra 
a szabadságra. 

Nem megy rosszul a dolgom — de azért 
jó innen ebbő l a kítűnő  környezetbő l is elke-
rülni pár hétre. 

Pakkolás! 
Az orosz tüzérség erőtlenül lövi a lö-

vészárkainkat. — 
Ahogy itt ülök magányosan este 9 óra 

körül a kis parasztház szobájában, hozza az ordonánc a parancsot, amiben ben-
ne álla signum laudisom. A pósta most hozta idea hivatalos lapot. A napilapok-
ból e hírt már dec. 20 ika óta tudom. 

Jan. 9. 

Végre itt a nagy nap! Reggel korán már bepakkolva állott a kocsi. 
11 órakor indulás! — Bu čacrol 1 órakor indul a vonat Stanislau felé. 
Mondok: elég ha 11 kor megyek az ezredirodába az offene ordrémért. — 
Bemegyek az ezredirodába, kérem az írásaimat. - 

Lejelentkeztél már az ezredes úrnál? ... — kérdi az adjutans, Polnisch 
főhadnagy. 

— Nem — mondom. 
— Hát előbb le kell jelentkezned, hogy szabadságra mégysz. 

Megyek. Hol találom. 
Kinn van a Stellungban, ahol az átépítési munkálatokat beszélik meg. 
Puff! kinn van a Stellungban. És most menjek ki, tegyem ki magamat a 

veszélynek az utolsó napon — szabadságom megkezdése napján. 
Hja barátom ezen nem lehet segiteni. 
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Mit volt mit tennem? Kimentem a lövészárokba, megkerestem az ezredest, 
aki épp egy Dechungban ült. Lejelentkeztem, visszarohantam és bevágtam ma-
gam a kocsimba, azaz az ezredorvos kocsijába. 

Azaz bevágtam volna, magam, ha a lovak indultak volna. Az egyik sárga 
már tegnap nem inditott, helyette befogták az én málhás lovamat a Ruckzugot, 
de a lovak ilyen összeparosításnál nem akartak a világért se indulni. Puff neki. 
Lekésem a vonatról! Hány az óra? Féltizenkett ő . No jól nézek ki. Szervusz Bu-
dapest! Egy napot kések. Ez a szabadság is jól indul. Hamar befogni az I. Baon 
málhás lovát a Mukit, a sárga kis mokány Mukit. Mukit befogjuk, nagy nehezen 
indul is a fogat a nagy sárban. Muki és Ruckzuggal. De, — alig, hogy kievickélünk 
a nagy sárból, az ut századik lépésénél eltörik a kocsi tengelye. Majd hogy a 
sárba nem pottyantunk. 

De az anyátok erre arra, erre aztán elkezdtem káromkodni. 
Lepakkoltunk a kocsiról. 
A legényemrő l a hideg verejték csorgott, 
— No ennek a szabadságnak is régen rossz. 

Elrohantam a II. Baon kommandóra és alarmieroztam ott vagy öt ordonán-
cot akik a holmiaimat öszeszedje. 

Nagy nehezen szereztek egy kocsit nekem az utolsó pillanatban. 
Lóhalálban hajtottunk Bucsac felé. Az úton shrappnel felh őcskék kísértek 

bennünket meg egy bájos orosz repülő . 
A vonatról nem késtem le, bár a lovak elvesztették a patkójukat. 
Pánek hadnagy, Lukasz és Gerencsi kadettokkal utaztunk haza. Igen kelle-

mesen. 
Jan. 11. én érkeztem meg hat havi távollét után a keleti pályaudvaron. 
Legényemet szabadságoltam. 
— Csantavérre. — 
Hiába mégis csak jobb Budapesten, mint a fronton. — 
[A Budapesti Hírlap 1916. január 17. számában megjelent hír beragasztott 

vágata: — (Kitüntetett orvos.) A király, mint a hivatalos lap közli, Munk Artur 
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dr. tartalékos főorvost az ellenséggel szemben tanusitott vitéz és önfeláldozó 
magatartásáért a szignum laudisszal tüntette ki.] 

Itt megszakadt a naplóm! 
Az 1917 év elején ezredünk Stanislau alá vonult egy rossz állásba. 
Épp hogy a hasukba nem láttak a muszkák. Itt ebben az állásban is nagy 

sikerrel szerkesztettem a 65. ik gy. e. tábori újságját a Ludwig bakát, am (...) 
Az 1917 év meglehetősen egyhanguan telt el egészen juliusig, amikor az 

orosz önkéntes batallionok (ezek önkéntesekkel meger ősödve támadtak nyugat 
Galíciában Tarnopol-tól Stanislauig. 1917. jul. 6. án este telefonon értesülést 
kaptam az ezredparancsnokomtól, hogy a zászlóalj parancsnokom Starovec 
őrnagy, aki nagyon félénk ember volt és állandóan a rókalyukban élt — „kéret 
engem, hogy menjek ki hozzá, hogy legyen, aki nyomban els ő  segélyt nyujt, mert 
érzi, hogy meg fog sebesülni." — 

Hogy ne mondják rólam, hogy gyáva vagyok, összecsomagoltattam Marta-
tič  Péter tiszti szolgámmal cók-mókjaimat, és este — az alkony védelme alatt — 
tüzérségi tűzben nagy nehezen kijutottam a kötöz őhelyre, ahol, még az nap este 
jelentkeztem az őrnagynál. Az őrnagy felajánlotta jó, granatsicher Deckungját 
én azonban nem fogadtam el, bementem a gyenge „szanitész fedezékbe" és alud-
ni próbáltam. Nagyon rövid ideig tartott az alvás, mert a korai hajnali órákban 
1917. jul 8. án megkezdődött a pergőtűz. Csak ugy szakadt a nehéz gránát. A 
közelünkbe beeső  gránátok alatt hajladozott a gyenge fedezék teteje. 

Hajnaltól reggeli 8 óráig tartotta perg őtűz. Rengeteg sebesültet kötöztünk be. 
Nyolc óra után a front egyik szanitésze rohanva bekiabált a fedezékbe: 

Főorvos ur itt vannak az oroszok. 
Eichler nevű  orvosnövendék ijedten kérdezte: 

Mit csináljunk főorvos ur? 
Ebben a pillanatban két orosz jelent meg a fedezék ajtónyitásában és szu-

ronyt szegezve ránk, lövésre tartott fegyverrel ordítottak ránk, hogy aggyjuk 
meg magunkat. 

Egy döbbenetes pillanat után — egyik orosz kézigránátot vett el ő , hogy be-
dobja közénk. A helyzetet Eichler mentette meg: 

— Fölemelt karokkal — megadta magát és kiment a fedezékb ől. Sorra vala-
mennyien kimentünk, csak a nehéz sebesültek maradtak hátra. Ahogy pár lépést 
tettünk, találkoztam a fogságbaesett Őrnaggyal is, akit a szemem láttára vágott 
puskatussal fejbe egy orosz. 

— Ne neked generális! kiáltotta a térdén, életéért könyörg ő  őrnagynak. Az 
őrnagy sebesülten velünk esett —fogságba: 

Körülbelül harminc havi front szolgálat után így estem hadifogságba. Maga 
a fogságbaesés életveszélyes volt, mert nagyon l őtt a saját tűzérségünk is utá-
nunk. Állomások: gyalog mentünk 500 kilométert Kievig, vagy tizennégy napig. 
Darnicán töltöttünk nehány keserves hetet a piszkos lágerben, onnan Moskvába 
vittek bennünket, a külváros Kozsuhovó nev ű  lagerébe. Itt keservesen elkinlód- 
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tunk november végéig. Itt éltük végig Moskva vörös ostromát, amely nyolc napig 
tartott. Innen már nagy hidegben elvittek bennünket Vetlugára, amely a Volog-
dai fővonaltól 100 kilométerre fekszik. (A száz kilométert saját pénzünkért vett 
szánkón tettük meg.) Vetlugon nyomorogtunk bezárva 1918. május 1 ig amikor 
engem egy kisérő  konvoj Ekaterinburgba vitt. Itta svéd vöröskereszt megbízott-
ja Norlin Schadrinskba küldött a hadifogoly korházba. 1919. télén kerültem a 
Schadrinsk melletti Kresti lágerbe, ahol 1920. májusáig voltam. Innen ujból 
Schadrinskba mint szabad ember a korház igazgatója voltam, ahol 1920 végéig 
maradtam. 1920-1921. juliusig Petrogradban éltem amíg julius elején az Adler 
hajóval végre hazaengedtek és kikötöttünk a német Swinemündében. 

(Vége) 
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NÉMETH ISTVÁN 

KÉT TÖREDÉK 

(Töredék? — kaphatja fel a fejét jogosan az olvasó rögtön a cím megpillantása 
után. Töredéket gyűjteményes kötetben szokás publikálni, s azt is csak az író 
halála után, ha a megboldogultat legalább Dosztojevszkijnek vagy Kafkának 
hívták. Vagy ha költő  volt s Arany Jánosnak vagy József Attilának titulálták. De 
mi indokolja, hogy egy N. I. nev ű, még mindig „alkotó" író töredékkel jelenjen 
meg az olvasó színe el ő tt? Semmi! Hacsak az nem, hogy az itt közreadott Töre-
dékekben nem mutatkozna meg egy kicsit a sorsunk is, azaz a befejezetlensé-
günk. Az író épp egy olyan folyóiratnak szánta ezeket a sorokat, amelyet a meg-
szűnés veszélye fenyeget. Ez nagyobb veszteség, mint amikor egy vers vagy egy 
prózai szöveg befejezetlen marad. Az itt közreadott szövegek miért maradtak 
befejezetlenek? Ma már az írójuk se tudná megmondani. Pedig — talán ez lesz 
az olvasó véleménye is, ha átfutja őket — nagy lendülettel indultak. Egy ponton 
azonban elakadtak. Talán mert rossz pillanatban fogamzottak meg — el kellett, 
hogy vetéljenek. Immár nemcsak a m űvünk, életünk is egy töredék; bevégzetten 
is befejezetlen. Vagy lényegünket, (nép)töredék mivoltunkat vajon nem épp 
ezzel a befejezetlenséggel, a célba jutás örömének, örökös hiányával mutatjuk 
meg akaratlanul is?) 

A VENDÉG 

Mindent bemutattak a birtokon; bemutattak, mint egy igazi bemutatón. A 
teljesen helyreállított és újrafestett kastélyt, az új önkiszolgáló boltot, a postát, 
az automata kuglipályát, a fogorvosi rendel ő t, a nagy tanácstermet, a főzőfülké-
re emlékeztet ő  kis könyvtárszobát. Az igazgatóság, vagy ahogy az öreg Szarka 
mondja, az intézőség teljes létszámban átköltözött az oszlopos kastélyba, 
amelynek a homlokzatáról levakarták az egykori tulajdonos címerét s a birtok 
neoncsöves cégjelzését szerelték a helyére, egy fogaskerékb ő l fölhajló búzaka-
lászt. Erről a birtok (PIK-MIK) 'harmincöt éves fennállása alkalmából jelvényt 
is csináltattak, a legels ővel, az arannyal, az akkor még él ő  köztársasági elnököt 
ajándékozták meg. Az elmúlt harmincöt-negyven esztend ő  alatt a birtok telje-
sen átalakult, rögtön a háború után, ahogy állami igazgatás alá került, három 
hónap alatt rohammunkával fölépítették a kastéllyal szemben az egyemeletes 
igazgatósági palotát. Csakugyan palota volt, oszlopos f őbejárattal, akárcsak a 
kastély, díszes homlokzattal, amelyen egy k őbe faragott munkáskülsej ű  alak 
büszkén nyújt kezet egy parasztkülsej ű  alaknak, mintha most találtak volna iga-
zán egymásra itt az igazgatósági palota homlokzatán. A földszinten egy f őúri 
bálteremnek is beillő  vendéglő t rendeztek be — a birtok egykori cselédjei évekig 
a lábukat se merték betenni ebbe a parkettás kocsmába, noha ezt senki nem 
tiltotta meg nekik. Közvetlenül a vendégl ő  fölött rendezték be a futballpálya 
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nagyságú igazgatói irodát, a lenyűgöző  méretű  tanácskozó- és íróasztalt a közeli 
falu három asztalosmestere a helyszínen állította össze, minthogy ezeket, mére-
tüknél fogva falbontás nélkül lehetetlen lett volna rendeltetési helyükre szállí-
tani. „Negyvenötben mi itt egy, a háború által földúlt, teljesen kifosztott, tönk-
retett, lerongyolódott nagybirtokot vettünk kézbe egy jobbágysorsban tartott, 
öntudatlan és írástudatlan cselédséggel — nyilatkozta évek múltán, a birtok föl-
virágzása idején többször is az igazgató —, s ebb ő l kellett nekünk rövid id ő  alatt 
mintabirtokot létesíteni. Mindenekelő tt korszerű  mezőgazdasági fölszerelésre, 
a társadalom megértésére, anyagi támogatásra és modern fölfogású szakemberek-
re volt szükségünk. Az egykori kocsisokból nagy üggyel-bajjal még csak lehetett 
traktorosokat képezni, de a volt szobalányokból gépírón ő t, az írástudatlan ál-
latgondozókból állatorvost már bajosan." Ezek a nyilatkozatok olykor eljutot-
tak az egykori cselédség fülébe is, hümmögtek, nem nagyon tetszhetett nekik, 
sértette őket, hogy az igazgató öntudatlanoknak nevezi őket, különösen pedig 
az, hogy írástudatlanoknak, hiszen az egyetlen öreg Szarkán kívül mindnyájan 
ismerik az írást, s ő t a fiatalabbak két írást is ismernek, azok, akik a régi Jugo-
szláviában voltak iskolakötelesek. És az se éppen úgy áll, hogy itta háború végén 
minden letarolva maradt; az igaz, hogy a méltóságos úrék a németekkel együtt 
elvitték a büdöst, de akik itt maradtak, a cselédség, tudta mi a dolga: a termést, 
mint mindig, most is betakarította, a földet az utolsó barázdáig fölszántotta, az 
őszieket elvetette. Pedig igavonó baromban sohase volt akkora hiány, mint épp 
azon az őszön. Ezeket a háború csakugyan megtizedelte. És emberben is elég 
nagy hiány volt, mert a háború ezt is megtizedelte. De miel ő tt az igazgató kato-
naköpenyben és katonasapkában ideért volna, itt, a közeli falu segítségével min-
den szépen elvégződött. Különben nincs semmi kifogásunk az igazgató ellen, 
barátságos, jó ember, igazságos. Az egykori cselédség helyzetén tíz év alatt töb-
bet lendített, mint a méltóságos uraság száz év alatt, ezt el kell ismerni. Hogy a 
saját retyerutyáit ülteti a jó állásokba, az irodákba, azt meg lehet érteni, mert ezt 
más is így csinálná: mindenki olyan referenseket szed maga mellé, akikben tel-
jesen megbízik. 

(A Vendég nem először jár ezen a birtokon, minden látogatásakor újra és 
újra elmondják a történetét, a története természetesen mindig negyvenöttel 
kezdődik, mintha azelőtt nem is létezett volna, vagy ha létezett is valami, az 
említésre se méltó. De különösen amióta PIK-ké (Poljoprivredni industrijski 
kombinat) fejlődött! Errő l a vendégnek mindig a Pick szalámi jut eszébe. A 
hivatalos cégjelzésen a PIK mellett ott szerepel a MIK is (Mez őgazdasági Ipari 
Kombinát), de ezt soha senki nem használja. Olyan ez, mint egy szélütött ember, 
akinek az egyik fele megbénult, gondolta a Vendég egy alkalommal err ől a PIK-
MIK-rő l, de hangosan még egyszer se merte kimondani. Pedig ki kéne egyszer 
mondani, mégpedig a birtok legfelelősebb vezetősége elő tt: a kétnyelv űség csak 
ott lehet eleven valóság, ahol mind a két nyelvet használják minden szinten, a 
legmagasabb szinten is. Mert a használatlan, a nem eleget használt vagy csak , 
részben használt testrész a természet törvénye szerint fejl ődésében megáll, 
visszamarad, elkorcsosodik, megbénul, elhal. Persze ezen a birtokon nem nyel-
vészettel foglalkoznak, hanem, mint ahogy a neve is mutatja, mez őgazdasági 
termeléssel és feldolgozással.) 
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Most a helyreállított kastély a téma, mert az új kuglipálya stb. bemutatása 
után ide tértek vissza a Vendéggel egy kicsit megpihenni, egy feketét, egy pálin-
kát meginni. A helyreállítás után ide költözött át az igazgatóság, a számítóköz-
pont is, a PIK-MIK Vesti-Hírek szerkeszt ősége is. A szerkeszt őség három tagból 
áll, de a kéthetenként megjelen ő  lapot tulajdonképpen egy ember csinálja, Pa-
lásti József volt tanító, aki tizennyolc esztend őn át oktatta a birtokon az egykori 
cselédek ivadékait, de a tanítványai évr ő l évre fogytak, mint ahogy fogytak az 
egykori cselédek is, beköltöztek a közeli faluba vagy külföldön vállaltak munkát, 
úgyhogy mire fölépült a birtokon az új, emeletes iskola, magyar osztályt nem 
tudtak benne nyitni, mert mindössze öten jelentkeztek az els őbe: ezeknek a 
diákoknak a szülei most szabadon választhattak: gyerekeiket vagy beíratják 
szerb tagozatra, ez esetben járhatnak itt helyben iskolába, vagy a közeli falu 
iskolájába küldik őket, ebben az esetben a birtok gondoskodik a szállításukról, 
miként a felsőbb osztályosokat eddig is a birtok terhén szállították a közeli falu 
iskolájába. Az eredmény az lett, hogy az öt els ős közül négyet a birtok iskolájába 
írattak, egy pedig, a fels ősökkel diákbuszon járt be a falu iskolájába. Palásti 
József természetesen ezután is taníthatott volna tovább a szerb tagozaton, de 
épp abban az esztend őben indították meg PIK-MIK Vesti-Híreket (a Vendég 
szerint Piknik Hírek), s oda egy olyan munkatárs is kellett, aki a cikkeket ma-
gyarra fordítsa. A munkája a szerkeszt őségben így is kezd ődött s hamarosan 
azzal folytatódott, hogy ő  lett a mindenes: szerkeszt ő , tördelő , cikkíró, fordító, 
ső t még terjeszt ő  is. (Igaz, ez az utóbbi volt a legkönnyebb: a nyomdából megér-
kező  példányokat átcipelni a boltosnak, ahonnan az ide betér ő  vásárlók ingyen 
vihették a lapot. Sajnos nem nagyon kapkodták, ingyen sem kellett senkinek. 
Palásti József szomorúan tapasztalta, miként használja fel a boltos a PIK-MIK 
Vesti-Híreket csomagolásra. Miként válik a munkája teljesen értelmetlenné. 
Pedig mennyi baja van különösen a fordítással, panaszkodott egyszer a Vendég-
nek. Néha vért izzad egy-egy szöveg fölött. Sosem gondolta volna, hogy a magyar 
nyelv, az anyanyelve, ilyen kacifántos. A Vendég megütközve nézett rá, mint aki 
nem akar hinni a saját fülének: kacifántos? Ezt egy volt tanító mondja? Milyen 
tanító lehetett? Hogyan taníthatott ez az ember tizennyolc éven át? Mit kaphat-
tak tőle a gyerekek? Hány ilyen emberrel találkozott már utazásai során a Ven-
dég! És ezeknek az embereknek abban a környezetben, ahol élnek és dolgoznak, 
szavuk, „tekintélyük", befolyásuk van. Milyen szomorú ez, gondolta a Vendég. 
Milyen szomorú...) 

A kastély több mint harminc éven át rongálódott, els ősorban nem az állan-
dó használattól, mert mindig tartottak benne valamit, de a javítására, tatarozá-
sára a régi igazgató egy parát se költött, mintha szántszándékkal ítélte volna 
lassú haldoklásra. „Ezt a szép kastélyt hagyták tönkremenni a szemünk láttára" 
— mondogatták egymás közt a volt cselédek, de szólni nem mertek, féltek, hogy 
leteremti őket az igazgató: „Kinek őriznétek, tán a régi uratoknak? Ide ő  többé 
be nem teszi a lábát!" 

És egy szép napon mégis betette, s mert már az els ő  látogatásakor barátsá-
gosan, udvarisan fogadták, többször is visszatért, miként most is itt ül, maga se 
tudja már hanyadszor, itt ül mintegy a sajátjában, a ridegségig nagyra méretezett 
vendéglőben, épp a pacalpörköltre várva... 
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NAPKELTE, NAPNYUGTA 

Induló, pályája elő tt álló kollégan ővel vagyok. riportúton, Újvidék a kiin-
dulópont, a végcél egy oromhegyesi tanya.SÚtközben jó néhányfalun, kisvároson 
áthaladunk, a kollégan ő  vezet, befutva egy-egy településre. megkérdezi: most 
hol vagyunk, hogy. hívják ezt a falut? Türelmesen válaszolgatok. Türelmesen, 
noha tudom róla, hogy ezt az útszakaszt számtalanszor bejárta: Zentán szüle-
tett, Moholon rokonai élnek, noha ő  újvidékinek tartja magát, s valójában az is; 
nagyjából ismeri a Tisza mentét, azt a vidéket, ahol áthaladunk. Persze csak a 
kocsi ablakából. Az egymás után következ ő  falvakat, kisvárosokat azonban nem 
ismeri föl. Hazáfelé robogva például Péterrévén áthaladva megkérdi: ez már 
Temerin? Nincs mit csodálkoznom, első  riportutamon én se tudtam különbsé-
get tenni a települések között, s ő t én a szülőfalumon kívül, ha leszámítom a 
verbászi, a topolyai meg a szabadkai diákoskodásomat, alig jártam valahol. Ifjú 
kolléganőm nem annyira röghöz kötött, mint amilyen én voltam: óriási el őnye 
velem szemben, hogy ő  városban nő tt fel, további előnye, hogy máris többet 
látott a nagyvilágból, mint jómagam a mai napig. Másfél évet Pesten élt, a férjé-
vel pedig egy ideig Svédországban. Szebben, választékosabban beszél magyarul, 
mint én induló koromban, gazdagabb a szókészlete, fürgébb az észjárása, talp-
raesettebb, magabiztosabb, tájékozottabb. Máris,három nyelv birtokában van; 
az anyanyelvén kívül tud, talán már anyanyelvi szinten szerbül, de Svédország-
ban angol nyelvtudását is gyarapította, srelsajátítota.a.svéd konyhanyelvet. Tud 
kocsit vezetni, amit én harminc év alatt nem ,sajátítottam el, pedig állandóan 
Úgynevezett terepjáró újságíró -voltam, tehát nem ártott volna, ha ilyen hosszú 
idő  alatt szerzek magamnak vezet ő i jogosítványt. Szóval ,ifjú kollégan őm hoz-
zám képest óriási előnnyel startol a pályán. 

Azért hasonlítgatok ennyit, mert valahogy úgy adódott, hogy a kollé-
ganőmnek ez az első  riportútja az én egyik utolsó riportutammal esik egybe. A 
nyugdíjba vonulásomig lesz még vagy öt-hat. Kollégan őm kifejezett óhaja volt, 
hogy elkísérjen egy riportutamoa, egy falujárásomra - mert lényegében azt csi-
náltam: jártam, elmaradhatatlan, h ű  terepjáró .társammal,jártuk szül őföldünk 
falvait —, hogy elkísérjen s hogy közelebbr ő l megtapasztalja, hogyan beszélgetek 
az emberekkel, riportalanyaimmal. S mert számomra ez az,utazás, az említettek 
miatt, afféle érzelmes utazás is, elmesélem a kollégan őnek, hogyan festett az én 
első , a legelső  riportutam, amikor Kishegyesrő l átballagtam a szomszédos 
Lovćenacra, hogy -ott Hanyagot ,gyűjtsek•első  megírandó újságcikkemhez. Elme-
sélném,.de már:az ,elején abbahagyom, mert.észreveszem, hogy a kollégan őmet 
nem túlságosan' fiérđekli la -pályán való első  botladozásom. Közbeszól, s amit 
mond, abból kihallható,)hogynem.a.szavaimra figyel, gyorsan abba is hagyom a 
történetet. No de•különben4 abba Skellett volna hagynom, legalábbis félbesza-
kítanom; mert bentaföldeken egy traktort pillantottam meg, illetve egy egyvasú 
eke elé fogott traktort: traktorral szántottak, de az eke szarvát ember tartotta. 
Hogy végre világos legyek: ott szánt egy ember, de ló helyett traktor van az ekébe 
fogva. Nem mindennapi látvány erre mifelénk. Lefékezünk, megállunk, a kollé-
ganőmet meg a fotóriportert küldöm be a szántásra, nézzék meg, hogyan jutott 
ily sanyarú sorsra az a szerencsétlen ember, hogy traktorral kell szántania, de ló 
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után való ekével? El is indulnak s hamarosan jönnek is vissza, és kiábrándultan 
újságolják: az az ember nem szánt, hanem krumplisorokat forgat ki az ekével. 
Akkor nincs egészen minden rendben, dünnyögök magamban, a kollégan ő  ész-
reveszi az arcomon az elégedetlenséget, s határozott hangon próbál megnyug-
tatni: fölvettük az adatait! Jó, nyugszom meg. Kezdetnek talán ennyi elég is. 
Születni fog egy pici riport, egy apróka tudósítás, képpel, arról, hogyan szedik 
manapság mifelénk a krumplit. 

Visszaülök a kocsiba, folytatjuk az utat. Moholy felé közeledünk, már in-
dulásnál úgy állapodtunk meg, hogy bemegyünk az aggok házába. Hallottuk, 
hogy bővítik, ezt meg lehet nézni, de ha már ott leszünk, néhány bentlakóval is 
elbeszélgethetünk. Az utolsó pillanatban úgy döntök, hogy én nem megyek az 
otthonba, kettejüket küldöm be, egy, másfél óra múlva pedig itt és itt találko-
zunk. Az aggok háza a falu szélén van, gyalog indulok a központ felé, az utcasar-
kokon meg-megállva egy-egy újrafestett k őkereszt elő tt. Valamikor gyűjtöttem, 
följegyeztem a szövegüket, de gyorsan abba is hagytam, mert nagyon egy kapta-
fára készültek: „Isten nagyobb dics őségére emeltette" ez és ez. Talán Kupuszi-
nán emeltek legtöbb ilyen k őkeresztet, de itt Moholyon is igen szép számban 
akad, s most mind újra van festve. Akármennyire sablonos a szövegük, érdemes 
elő ttük megállni egy percre, megállni és emlékezni. Vagy elmélázni. Elmélázni 
azon, hogy itt ezen a sok bajt látott szül őföldünkön jóformán csak ezek az egy-
szerű  kőkeresztek őrzik, ha nem is a hírünket, de a nevünket. Csupán ezek a 
kőkeresztek vészelték át a háborúk, a nagy korfordulók drámáit. Csak ezek a 
kőkeresztek állták ki az id ők viharát. Ezek a magánpénzen emelt hitbuzgalmi 
„köztéri szobraink". Ezek a Jézuskás keresztek, Mária-szobrok, Szentháromság-
szobrok, Szent Flórián-szobrok, Szent Vendel-szobrok. A többit, a nem egy-
házit, mind elsöpörte a történelem vihara. Ezeket megkímélte. Ezek el ő tt le 
lehet borulni, ezekre virágot lehet helyezni. Ezeket föl lehet újítani, hiszen nem 
hordoznak magukon semmiféle nemzetinek bélyegezhet ő  jelleget. Ezekkel a 
gondolatokkal érkezem meg a falu központjába, a katolikus templom elé. Lá-
tom, nyitva van az ajtó, eszembe jut, hogy a templom el ő terében egy kis fekete 
tábla lóg a falon HALVAFEKSZIK fölirattal, bemegyek megnézni, ott van-e 
még, megrendített, amikor először láttam. Ott van s most is néma döbbenettel 
állok meg elő tte, fehér krétával, ügyetlen kézzel van ráírva annak a neve, aki 
éppen HALVAFEKSZIK, látom kinyújtott, merev testét, ravatala körül hallom 
a nem evilági csendet. Más ez a tábla, mint a házak kapujára, a fák törzsére 
tűzött szokványos gyászjelentés. Erre a táblára el őbb-utóbb fölkerül mindenki-
nek a neve, s az a fölfoghatatlan és hihetetlennek t űnő  valami, hogy egyszer 
meghalunk, nem a halál beálltával, nem a halál tényével válik visszavonhatat-
lanná, hanem azáltal, hogy ide, erre a kis fekete táblára a sekrestyés fölírja a 
neved. Aztán, ha eltemettek, letörli. De a fekete táblán a fehér olajfestékkel írt 
tömör ítélet ott marad, azt sohase törölheti le a sekrestyés, megvár, beárnyékol 
mindnyájunkat. Ahogy elhagyom a templomot, harangozni kezdenek, valószí-
nűleg azért, annak a lelki üdvéért, aki HALVAFEKSZIK. Dolgavégeztemmel, 
mert a megbeszélt másfél órámnak a fele se múlt el, beülök itteni kedvenc kocs-
mámba, a piactérre nyílóba. Most szinte üresen kong, egy fiatalember meg egy 
nő  unatkozik, ásítozik bent a pincérn ővel együtt, nemsokára bejön még egy 
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fiatalember, a nő  egy feketével „csasztisztatja" meg magát, a sarokban a tévé be 
van kapcsolva, Déli-sarki tájak, fókák, pingvinek, a pincérn ő  háttal ül a tévének, 
de a vendégek se nézik a műsort, aki az imént jött be, azt szeretné megmagya-
rázni a többieknek, mit vacsorázott az este otthon az édesanyjánál, de nem jut 
eszébe az étel neve, a magyarázatából kiderül, hogy nem is tudja a nevét: apró, 
rizsszerű  kemény tészta, pörkölve, nem nagyon f űlött hozzá a foga, de azért 
megette. „No, hogy hívják már, a csoda vigye el?!" — „Nem tarhonya?" — kérdi a 
pincérnő . — „Alighanem az!"-- „Ma én szilvás gombócot f őzök ebédre, gölődény-
levessel!" — jelenti be a pincérn ő . — „Edd meg!" — mondja a másik n ő , már a 
„csasztizott" kávét szürcsölve. — „Meg is eszem, mi nagyon szeretjük a szilvás 
gombócot." — Megint harangoznak, egy percre csak a harangszó tölti be a kocs-
ma csendjét, mert a tévé be van ugyan kapcsolva, de a hangja teljesen le van 
halkítva, valaki megkérdezi, ki halt meg, mert mindnyájan hallgatnak, én szóla-
lok meg, én, az idegen, „valami Boros", mondom, nem kelt semmi viszhangot a 
név, de aztán a pincérnő  mintha mégis fölneszelt volna, látta az este a tévén az 
énekes, a magyarnóta-énekes temetését, minden részvét nélkül közli ezt, pedig 
valószínű , hogy sokszor hallotta a rádióban énekelni, talán itt Moholyon is látta 
föllépni, a hangjában még sincs semmi részvét, hát így halunk meg, Pistám, mo-
tyogok magamban, igy megyünk el innen, így, két kocsmai ásítás között. — „Hány 
éves volt?" -- kérdi valaki az elhunyt énekesre célozva. — „Már nem volt fiatal. 
Tán hatvannégy" — véli tudni a „tarhonyás" fiatalember (tehát ő  is tud a veszte-
ségrő l). — „Neki ennyi volt kiszabva" — mondja unottan a pincérn ő , s többé szóba 
se hoznak, István. Minden átmenet nélkül a fókákra terel ődik a figyelem, arra, 
mennyi zsírja lehet egy öreg fókának. S hogy milyen lehet a zsírja. „Olyan biztos 
nincs, mint a kacsáé!" Ebben egyetértenek. 

Fölhajtom a sörömet, s visszasétálok a falu központjába, ott várom be a 
kollégákat, s míg várakozok rájuk, nézem az utca forgalmát. Ha harmincöt évvel 
ezelő tt megálltam volna itt, csak szekereket, kerékpárosokat, de f ő leg gyalogost 
láttam volna, most a gépjárm űforgalom olyan s űrű , hogy csak nagy vigyázva 
lehet átjutni az utca egyik oldaláról a másikra, s valószín ű leg hamarosan 
jelző lámpát fognak fölállítani az utcakeresztez ődésnél. Gyalogos alig lézeng. 
Mindeki kocsin, motoron, traktoron közlekedik, kerékpáron inkább csak gye-
rekek, az jut eszembe, meg kéne számolni, tíz perc alatt hány gépkocsi, kamion, 
traktor, motorkerékpár, kombájn suhan, pöfékel, vágtat el el ő ttem, de aligha 
győzném, le is teszek róla. Olyan a falu központja, mint egy nagyváros gépjár-
m űforgalma, csak annál jóval tarkább; sugárúton traktor, kombáj ritkán robog 
végig. A gépkocsik zömét persze itt az átfutó forgalom adja a helybéli lakosság 
nem kis nyugtalankodására. Mert ugyan ki lelkesedne a falu csendjét felver ő  
állandó zaj hallatán? Talán csak az újságíró, akinek a lelkesedés szakmai beteg-
ségévé vált. Nem csoda, több mind egy emberölt őn át ezért, a lelkesedésért, az 
olvasók lelkesítéséért próbálták fizetni, szegényt. Mert mindig többre értékel-
ték, ha lelkes hangon támogatott egy rögeszmét, amelyr ő l évek múltán csak-
ugyan kiderül, hogy az volt, már csírájában káros, mint azt, ha a dolgoknak — le 
se merem írni, hogy a valóságnak — nemcsak a színét, de a visszáját is meg merte 
volna mutatni. Most mégis őszinte örömmel áll ebben a forgatagban: indulásá-
nál ez az útvonal el se bírta volna a mostani forgalmat: a zúzottk ő  burkolatú út 
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lassú parasztszekereket zötyögtetett a hátán. Igaz, jól az eszébe véste: nem az a 
fontos, honnan indultunk, sokkal inkább az, hova tartunk. S ha ebbe az irányba 
vizsgálódik, lelkesedésre bizony nem nagyon van oka. 

Türelmetlen kezdek lenni, rég túlhaladtunk a megbeszélt id őponton. De 
egyszer csak felbukkan a naracssárga kocsi. Lefékez, megáll mellettem, nagy 
nehezen bekászálódok a kocsiba, pedig jó nagy, kényelmes kocsi, de a derekam, 
a lábam már nem olyan engedékeny, mint fiatalkoromban volt, ki is nevetem 
magam a kollégák elő tt, egyfajta ösztönös önvédelem ez, jobb, ha én nevetek 
magamon, mintha mások nevetnének rajtam. „No, mit intéztetek?", kérdezem. 
„Jaj, alig tudtunk szabadulni, az igazgatón ő  nagyon kedves volt, hazafelé jövet 
újra be kell térnünk, majd a bentlakókkal is elbeszélgetünk." Igen, azokkal föl-
tétlenül el kell beszélgetni, dünnyögök magamban, mindig a „benlakók" érde-
keltek engem is, ennek a földnek — a szül őföldnek — a lakói, az „ápoltak", a 
„vezetettek" vagy éppenséggel azok, akikr ő l mindenki levette a kezét. 
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GULYÁS JÓZSEF 

LEVÉL 1973. 

Végül marad csak a papír 

mikor valamennyi közeledési forma 
csődöt mondott 
nincs már beszéd csak a levél 
akaratom ellenére 
végül marad csak a levél 
amikor minden kísérlet 
hogy megtaláljam az utat 
azokhoz akiket szeretek 
amikor minden érintkezési forma 
csődöt mondott 
végül marad csak a papír 
hogy elmondjam neked 
aki tán nem is várod 
hogy mondjak valamit 
végül marad csak a levél 
amikor minden út 
járhatatlannak hibásnak bizonyul 
minden kísérlet összed ől 
szó és gondolat szétválik 
mikor forma és tartalom 
elmozdul a közös tengely 
nincs más hátra csak a papír 
mert m 
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gh  
a 

l 
o 

k 

s 
z 

ó 
t 

1  
a 

n 

nézd el hogy a szót néha elejtem 
hogy a telet 
és megcsodált fehérjeit 
a gyermekeknek adom 
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mint a háborúból hozott érmeket 
végül marad csak a papír 
(a mély hómez ő) 
bocsásd meg nekem ha a hó 
szemedet bántja 
ó ha tudnád hogyan őrzöm 
minden pillantásodat 
mindent látok innen a sarokból 
már csupa szem vagyok 
szem és fül a csendt ől 
hallom jössz s távozol üdvözlet 

CS. SIMON ISTVÁN 

HOVÁ LETTEK A HATTYÚK? 

Hömpölyög, szüntelenül hömpölyög 
a szélnek eresztett tömeg 
sok-sok eltájolt és eretnek 
léptük távoli 
gyászharangként zúg 
alattuk egyre kátyúsodik 
és sajog az út 

Borzong és zihál 
a varangyosodó város 
a bűnözéstől viselős 
és a bűnhődéstől vásott 

Ökölbe szorult 
itt a szív és a kéz 
vész és gyülevész 
kavarog 

A máz immár lekopott 
amorffá váltál te 
föllengzős fölpuffadt 
város 

kósza tömeged koszos 
cipőivel 
emlékeimen törtetve 
átgázol... 

Célt tévesztve sodródok 
reményem a ködben 
teljesen szétmállott 
s a rám egykor szelíden 
mosolygó dióbarna szem ű  
végképp elpártolt 
de hova hova tova... 
Nélküle ostobán 
meddő  a ma 
és vetélni készül a holnap 

Mondd csak 
brácsaidomú mesterséges tavadból 
ki szedte össze 
s falta föl 
a hóhátú hattyúkat? 
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TARI  ISTVÁN 

ÁRAMSZÜNET  

Áramszünet van és sötétség nyalja már 
— mint szomorú barom — azt 

a súlyt, melyet átvettem én 

az őseimtől; azt a kősót, mely madár 
volt, kitagadta a kaszt — 
azóta ásványos remény: 

szikrázik és marasztal arcának szikár 
ág-boga. Dől a haraszt, 

zúzos fa, reszket ő  sövény 

gyémántja — nem fürkészi azt lélekkufár 
sanda tekintet!A gazt 

hizlalja csipketengerén 

a dér. Vicsorgó gyűlölet, méregpohár 
nő  föl a téli damaszt 

világoló haván; tömény 

bajok dühöngő  asztalán a fénysugár 
megtörik... Ó, a csupaszt 

öltöztető  éj: költemény. 

Áramszünet van és sötétség nyalja már 
— mint szomorú barom — azt 

a súlyt, melyet átvettem én 

az őseimtől; azt a kősót, mely madár 
volt, kitagadta a kaszt — 

azóta ásványos remény 

és lüktető  sebként besz űkült szemhatár. 
Gyertya lobog: leragaszt 

a téboly árnyjáték-kezén 

végigfolyó faggyú, a megfagyott bazár, 
melyben a cifra malaszt 

is vágna biz saját erén. 

Mint egy titokban éldegél ő, rőt bogár: 
úgy lapul itt, a viaszt 

faló kanócnál, vérszegény, 

harctérre tuszkolt népem. Orgazdák sivár 
fészke ma mára panaszt 

nyelő  szülőföld: kőkemény. 
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MÁRIA NEVÉRE 
B. B. nótájára 

Még a zsúfolt kis kert zivatarból kikelt 
tömérdek békácskája 

Se ugrál annyira, melyben nincsen hiba, 
lépéseid zajára, 

Mint jól megázott föld fölött tobzódó zöld 
ágyán szívem, a párna. 

Áradozom halkan: te legyél a paplan 
testemet betakaró 

Pajkos melegsége. És ne legyen vége 
annak, ami csuda jó! 

Hullámzásod háza kígyózó ciráda 
fodrain úszó hajó. 

Ringatása fölkavar, levegőm mily hamar 
elfogy kebleid között! 

Mégis oly boldogan fuldoklom, mert rohan 
a gyönyörbe öltözött 

Óra, s nem kérdezi, van-e örömteli, 
üdvözült hajótörött? 

Integet már neki a nyüzsg ő  tengeri 
herkentyűk sokasága, 

Elragadná őt a sötétség-amőba 
és a magasság sárga 

Szája. Örvény-táncok öléb ől kiáltok 
a szörnyek morgására. 

Allelujás lázak zúgó áramának 
habjain hánykolódom, 

Isteni szerelem! Te teszed ezt velem: 
nehéz vagy, mint az ólom, 

Mely leránt és röptet; szivárványos szöglet, 
szemzug rejt. Vagy golyónyom. 

ARANYVESSZŐKBŐL ÁLLT 

Körösztöket fakaszt a tavasz: 
böjti szélben lengedez ő  
vesszőin négyágú sárga 
csillagok csordája tündököl. 
Úgy reszket, szorul össze mára 
mindaz, ami veled pöröl, 

mint zsebben feszül ő  ököl —  
a szilvakék folt sötétjébe 
öltözöl. Aranyvessz őkből állt 
a te menyasszonyi csokrod; 
nyirkos lepedők szárnyaltat, 
fenevadakat pelenkázott 
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a komolyra forduló játék. 
Idétlen csicsergés bugyog 
a villódzva kuruttyoló 
hányattatás flippereiből... 
Körösztöket fakaszt a tavasz.  

Könnyek helyett, 
gyepesedő  
vacogásodra, azóta 
is a madárbirs vércsöppekként 
fénylő  bogyói peregnek csak 

SZÖGEDI SZABÓ BÉLA 

AMUNDSEN OTTHON 

Hagyod, hogy szétcsapódjon konyhádban a liszt, 
szét a falakra, 
a mosdó fölött mint poroltók fehér füstje kavarog, 
akár valami lassított, fekete-fehér filmkockákon; 

rágyújtasz, szájadhoz emeled a poharat, míg rakódik 
finom rétegekben, száll alá a halánték kopár szikla-
falát érintve a semminél is szelídebb, lágyabb hó, 
égi hamu. 

EGY UTAZÁS ELÉ 

„Ruhád szövetje rajtad 
Eső- és szélszövet" 
(Arszenyij Tarkovszkzj) 

bizarr sörénnyel 
a hóbundás dombon állva 
még felvillanunk a vándorcirkuszosok 
tekintetében 
a kikötők édeni stégén 
míg ezüst szél vakít a szavannákon 
ahogy arthurt vakíthatta egykor 
a szél az mely naponta szájon csókol 
egyetlen koronatanúnk 
a trónolások végzetes kora után 

LOUISE VILMORINARCKÉPE 

louise vilmorin megátalkodott tekintete 
keveset enged sejtetni a világi dolgokról 
de mi más is kellene nekünk 
mint a semmibe nézés folytonos gyakorlása 
emberi mivoltáról csak a 
nyakára égett gyöngysor árulkodik 
tömören három sor 

mely összefogja még id őben elrendezi 
az arc szüntelen rángó 
húsizomkötegét 
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DÉSI ÁBEL 

A RÓZSA CSODÁJA 

MEGSZÓLÍTÁS 	kertek csodája 	november szava 
és anyám neve 	fagyos üzenet 

Rózsa az álmok 	nevedbe zár a 	 mibe takarod 
tündöklő  szépe 	szépség élete. 	 régi szerelmed 
a szívünk sóhaja 
lenge rózsaszál 	3. A SZÉP ESZME 	a hulló rózsák 

belsővé válnak 

arcodba hull 	 hajnalként ébred 	s tavaszig alszunk 
a szédület álma 	

értelmünk fénye 	vigasztalanul 
ha kertbe hív a 	a múló öröklét szívünk tavasza rózsák ünnepe 	belső  szimbóluma 	rózsa imája 
keleti kertek 	 szívünk véréb ől 	minden álmunk a 
örök csodája 	 ja pirosló mosolyod 	rózsa csodája. 

 anyám neve 	a kertek ünnepét 
Rózsi, rózsaszál. 	égbe emeli 	 S. ÖRÖKSÉG 

DICSÉRET 	ó földi álom 	 Létem rózsája 
égbolt rózsája 	 virágzó neved 
szivárványúton 	ápolja bennem 
lebegj velünk 	 alvó szerelmed 

a remény szava 	másban a múltam 
ébredő  hajnal 	 máshol a jövőm 
életünk fölé 	 rózsa nevében 
a rózsa emel 	 új idő  köszön 

ha le is hullok 
mint őszi levél 
valahol belül 
egy rózsa remél 

a rózsa sorsát 
idő  nem zárja 
titkos élet a 
rózsa csodája. 

Szabadka, 1986-1992. 

a női nevek 	 Létedben él a 	 melegük üzen 
legszebb virága 	virágzó eszme 	 a téli világnak 
a virágok közt 	 belül ragyog a 	 szívünk rózsája az álmodozás 	 tiszta gondolat 	az álmokba hull 

A titkok neve 
gyönyörű  rózsa 
álomból virág 
szerelmünk arca 

színek illata 
illatok álma 
álmodó pirosba 
borult virága 

gyermeki színek 
szerelmi álma 
léted a szépség 
belső  virága 

rózsa te rózsa 
anyám virága 
virágok neve 
te hozz világra 

te vagy az eszme 
tiszta csodája 
álmodó létünk 
a holnap felett. 

4. BÚCSÚZÁS 

Búcsúzó kertek 
távozó színe 
hervadó rózsa 
hull a semmibe 
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KOMMENTÁR A RÓZSA CSODÁJA CÍMŰ  VERSHEZ 

A Rózsa csodája című  versciklusomat 1986 és 1992 között írtam, de a vers 
eszméje és kísértő  témavilága jóval korábbi eredet ű . Van vagy húsz éve (vagy 
több is), hogy verset készülök írni a rózsa szimbólumáról, költ ő i eszméjérő l, de 
a sok kísérlet nem jutott tovább pár szónál és a címnél. 

És akkor, két évtizedes sikertelen nekikezdések és próbálkozások után, 
1986 őszén megírtam e versciklus els ő  két versét. Később többször is elővettem 
a kezdeti próbálkozásokat, és hosszú szünetek és újbóli kísérletek és javítgatá-
sok után végre 1992 őszén és telén sikerült befejeznem. 

A vers életrajzi adatai és körülményei két mozzanatból indultak ki. Gyermek-
korom tájain mindig voltak kertek és rózsafák. A legszebb rózsákat öregapám kert-
jében láttam több mint öt évtizeddel ezel őtt. A másik fontos tény az volt, hogy 
édesanyám is nagyon szerette a rózsákat és ő t is Rózsának, Rózsinak hívták. 

Anyám neve és kedvenc virága mint emlék és inspiráció így társult a gyer-
mekkori rózsakertek emlékeihez. 

A rózsát mindig is eszményi csoda-virágnak, álom-virágnak tartottam. Ide 
társultak az Ezeregyéjszaka és a régi perzsa mesék és költ ők képei. És talán ezzel 
magyarázható az is, hogy a rózsa általában is az emberiség egyik szép költ ő i-mű-
vészi szimbóluma lett. Es túl az emberiség szépségeszményén és álomvilágán 
magának a szerelemnek és a boldogságnak is a virága lett. De egyben a titkok és 
bölcsességek szimbóluma is. 

A vers szerkezetét és eszmevilágát is ez határozza meg. A vers rétegei és 
szerkezeti felépítése a rózsa szirmainak a rétegeit és bels ő  világát jelzi. A zenei 
rondó szerkezetet itt az ABCBA ötös felosztás költ ő i formája követi. 

1. A megszólítás. A rózsa nevének és szimbólumának a jelzése a kiinduló-
pont. A nő i nevekre való utalás egyben el őkészítő  is arra, hogy kimondjam 
anyám nevét is mint a rózsaszimbólum kulcsát és egyik serkent ő  erejét. Így lesz 
érthető  a rózsakert varázsa és az az álomszer ű  szédület, amely körülveszi egész 
életünket egy rózsakert világában. 

2 Dicséret. A titkok neve a rózsa. És a titok szépsége és ereje, hogy álom-
világot és csodát teremt. A rózsa neve, a rózsa élet-álma szólal meg anyám ne-
vében és ő  hoz, ő  hozhat engem is a világra minta szépség és értelmes világ csodája. 

A szép eszme. Ez a vers központja és eszmei felemelkedése is rózsa. A 
tiszta gondolat szimbóluma, a bels ő  szépség és ragyogás képe is. Ő  a maga pi-
rosló mosolyát szívünk véréből meríti. Életünk fölé csak a rózsa szimbóluma és 
csodája tud felemelni. 

Búcsúzás. A rózsák élete a múlásban és hervadásban csak egy kicsit áll 
meg. A megújulás újra eljön a következ ő  tavasszal. Az őszi távozással a rózsa 
élete belsővé válik és bennünk megújul, hogy tavaszra újra a szemünk elé is 
tárhassa megújult szépségét. Ezért is lehet minden álmunk a rózsa megújuló csodája. 

Örökség. A végső  üzenet a gondolatok végszava és koronája is. A rózsa 
sorsát az elmúlást és az örök tavaszi újjászületést a költ ői sors szimbólumának is 
tekintem. A rózsák sorsát ezért nem zárhatja le az id ő. Ez a tiszta múlás megújho-
dást is jelent, mint az évszakok forgása és cseréje. A szép megújhodása és újbóli 
örök visszatérése lesz az ő  jelzésén és szimbólumán át a mi sorsunk is. Ez a titkos 
élet a rózsa csodája. Ez a legszebb kincse és nekünk ajándékozott reménye is. 

Szabadka, 1992 decemberében 
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HAJNALI ELÉGIA 

1. INDULÓ LÉPTEK 

Lassú ébredés 
tétova dallam 
a tudat része 
szavakba hull 

a néma tájak 
első  jelei 
hullámok lesznek 
időt feledni 

hová visz innen 
a távoli jel 
hajnali utakon 
az álom felel 

lehet-e boldog 
a hajnal reménye 
ha ködös évek 
hullanak térdre 

az álmok tájait 
eltörli az út 
ébred a reggel 
de tudatlanul 

ösztönök visznek 
s hallgat a remény 
tízéves utam 
beteg és szerény. 

2 BEFELEA MÉLYBE 

Ha múltba folyik 
életem végül 
szorító bőröm 
velem se békül 

dadog vagy hallgat 
a soha és mégis 
az egész életem 
így viszem végig 

hívás és vágy a 
fájdalom magja 

ha belül dobban 
a kudarc maga 

nem ez a világ 
az álmok bére 
sóhaj hullik a 
hulló levélre 

szürke világban 
ha sorvad a rend 
semmibe hullik 
az ami dereng 

kinek ad reményt 
a belső  láng 
sodor a hullám 
bukások során 

mégis az álom 
az ami lenget 
szél viszi messze 
a kis felleget 

3. MILYEN AZ ÉLET 

Lassú az élet 
az idő  felett 
lassú temetés 
az emlékezet 

ha ébred bennünk 
az iszonyú lét 
fájdalom dobban 
az élet felén 

másmilyen élet 
az álmok útja 
keserű  gyümölcs 
hullik a kútba 

vezet az álom 
a semmi ellen 
de súg és fékez 
a félénk szellem 
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az eszme útja 
holdbeli táj 
kísértő  szellem 
de életet váj 

kertek pihennek 
az élet alatt 
a forrás útja 
semmibe szalad 

ezen az úton 
miért is jöttem 
az iszony arca 
kísért mögöttem 

a hajnal útján 
ha lehull a lepel 
mások arcából 
a semmi lehel. 

4. ÉS MÉGIS 

Utazni mégis 
időtlen lelet 
elégia és 
örök révület 

kihez is szóljon 
aki már elveszett 
a lassú feledés 
útjai felett 

lépték és mérték 
a lassú félelem 
sötétlő  árnyait 
át nem léphetem 

kihez is szólhat 
a nem-szerelem 
hajnali úton 
kísér a félelem 

időtlen időben 
őriz a feledés 

a néma szerelem 
vakon keresés 

a kinyújtott kéz 
ha csendet pihen 
halkuló szóval 
köszön a nincsen 

remegő  kézb ől 
és mindenen túl 
a kérdő  remény 
a semmibe hull 

S. MÉGIS A REMÉNY 

Hajnali úton 
visznek az álmok 
lassan ébredő  
tudat virágok 

maradék vágyam 
viszi az út 
s befed az álom 
várost és falut 

őszülő  hajjal 
de tavasz felé 
idővel mérem 
a semmi jelét 

kinyújtott kezem 
névtelen beszéd 
szépségbe rejti 
a boldog nevét 

csodákra nyílik 
a szavak bársonya 
időbe hull a 
révület foglya 

ha megáll végül 
az álmok útja 
keserű  gyümölcs 
nem hulla kutba. 

Szabadka, 1987-1993. 
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KOMMENTÁR A HAJNALI ELÉGIA CÍMŰ  VERSHEZ 

A vers címe és jellege életrajzi élmények és tapasztalatok kifejez ője. 
A hajnal itt a hajnali utazásokat és egy évtized hajnali hangulatát, várako-

zásait és reményeit, az elégia szó a vers címében és jellegében pedig a szelíd 
panaszt és elvágyódást fejezi ki a borús hangulatú csüggedések és a fel-felébred ő  
remények közt. 

Mindezt talán azért is kell itt kiemelni, mert a világirodalom számos híres 
elégiája, illetve versciklusa lényegében nem elégia, vagy csak igen kis részben 
felel meg az elégia fogalmának. Goethe híres római elégiái egy cseppet sem 
elégiák. Ezek életvidám optimista emlékek vagy szerelmi élmények kifejez ő i. 
Rilke Duinói elégiái sem nevezhetők a szó igazi értelmében elégiáknak. Vannak 
helyenként elégikus elemek és részek e versekben, de ez még nem elég az elégia 
szó igazi fogalmához. Mindez persze nem érinti e versek világirodalmi színvo-
nalát, csak a műfaji meghatározást vitatja. 

Az elégia tehát szelíd hangú panaszt, panaszos verset jelent. Ott, ahol a 
panasz tiltakozássá és indulatossá, a panasz vádbeszéddé és számonkéréssé vá-
lik, a költő  túllép az elégia határain és a rapszódia vagy lázító forradalmi vers 
műfajába lép át. József Attila egyebek közt számos kiváló elégiát is írt. De nála 
számos vers épp e tiltakozás hangja és szenvedélye miatt válik heves és indulatos 
forradalmi verssé. 

Az elégia tehát majdnem minden költ ő  életművében ott szerepel mint fon-
tos témakör és m űfaj. De vannak olyan költ ők is, akiknek csaknem az egész 
életműve elégikus és panaszkodó hangon szólal meg. És ez nemcsak egyéni éle-
tüket és sorsukat fejezi ki, hanem sajátos lelki alkatukat is. A befele forduló, 
elmélkedő  és álmodozó szelíd természet ű  költők szinte arra vannak hivatva, 
hogy elégikus költők legyenek. Az ilyen, majdnem tisztán elégikus költ ők közé 
tartozik például Tóth Árpád, Juhász Gyula vagy Dsida Jen ő . Bár az ő  költő i 
életművükben is vannak vidám, játékos vagy nyugodt és tiszta szemléletet kife-
jező  versek. 

E versciklus emberi és költ ői világát így próbálom meg jellemezni: 
Az elégikus hangot és nosztalgiát a vers zeneies jellegével, a ritmus és a rím 

használatával is megkísérlem kiemelni. Mára vers felvázolásának els ő  szakaszá-
ban elemi erővel törtek fel a rímek és a dalamosan hangzó, lágyan hullámzó 
sorok. Ezt a feltörő  tendenciát se nem akartam, se nem bírtam elterelni vagy 
átformálni. Úgy éreztem, hogy ennek épp itt a helye és épp jól jön. Az utóbbi 
évek folyamán nagyon ritkán alkalmaztam rímeket; csak néha-néha bukkant fel 
egy-egy versben jelzésként rím. 

Ez a versciklus is az egyre jobban vonzó rondó, tehát az ABCB formát 
követi. Az első  vers hat, a második hét, a harmadik nyolc, a negyedik hét és az 
ötödik újra hat versszakból áll. 

Az első  és az ötödik vers a kezdeti remény. A második és a nagyedik a 
csüggedés és a kétely, a harmadik, a középs ő  pedig az elmélyült panasz hangját 
szólaltatja meg. 
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A hajnali utazások az irodalmai élet emberi és szerkeszt ői világában keres-
ték a maguk célját és reményét. Néhány barát kezdeti biztatása és jóindulata 
azonban kevés volt ahhoz, hogy ebb ő l jó eredmények szülessenek. 

A konkrét utalások és jelzések sora így értelmezhet ő  a szerző  szándéka és 
írása nyomán: 

1. Induló léptek A nehéz ébredés, az indulás, az utazás els ő  benyomásai. A 
hajnali reggelek világa ez. Az őszi hajnalok lassan és nehezen válnak őszi regge-
lekké. Tíz éven át ez az út csak a sovány remények és meg-megújuló próbálko-
zások sora volt. 

2 Befele a mélybe. Az élet folyama befelé folyik. A sors az ember b őrévé 
válik és csak szorít. A soha és a mégis kérdése csak dadog vagy hallgat. És itt 
nincs sem igazi kérdés, sem igazi felelet. A hívás és a vágy jelenti a fájdalmak és 
csalódások magját. Az álmokból is csupán a csalódások világa jön létre. A sors 
hullámai bukások során viszik az életet. Csak az élet adhat egy kis szabad lebe-
gést, úgy, ahogy a szél viszi és lebegteti a fellegeket. 

Milyen az élet. Az élet útja első tétül és beárnyékolja a tragédiák sora. Az 
élet tudata iszonyú létté válik. Az álmok útját és eredményét a keser ű  gyümölcs 
szimbolizálja. De ez is a kútba hullik. A kút itt a feledés és a semmi világát 
jelenti. Az élet útja mögött ott van a keser ű  szkepticizmus. Mögöttünk felt űnik 
az iszony arca. Mások arcából is a semmi világa néz felénk. 

Es mégis. A lassú kivezető  út a reménység hangját keresi. Az élet most az 
utazás reménye és az ébredő  reggel tudata. Az idő  idő tlen és mozdulatlan jellege 
ellen lázad. A szerelem szegény és elégtelen maradhat csak. Kérdésünkre is csak 
a nincsen válaszol. Ez az ő  üdvléte és üzenete. 

S. Mégis a remény. A hajnali úton mégis az élő  és ébredő  álmok visznek. 
Őszülő  hajnal, de a tavasz felé visz a reggel és az ébred ő  remény. És ha a remény 
vezette út itt és így ér véget, akkor mégsem volt céltalan, és a keser ű  gyümölcsök 
sem hullanak a kútba. 

A gyümölcsöknek érniük kell, hogy érett mivoltuk és természetes céljuk 
legyen az életünkben. 

Szabadka, 1993 tavaszán 
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KÉZFOGÁSOK 

DAVID ALBAHARI 

HAZÁTLANUL, ANYÁTLANUL, NYELVETLENÜL 
REGÉNYRÉSZLET

*  

... Amikor Zimonyban a hangfelvételeket készítettük, és teljesen az apám halá-
lának hatása alatt voltam, s úgy gondoltam, ha anyámat ráveszem, hogy meséljen 
az életérő l, akkor jobban felvértezve fogadom majd az ő  halálhírét. Amikor 
aztán meghalt, beláttam, hogy itt semmiféle el őkészület nem segít: a halál min-
dig váratlanul köszönt be, a legváratlanabbul talán éppen akkor, amikor feszült 
figyelemmel várják. Az apám dühöngött a halálos ágyán, hányta-dobálta az ágy-
nemű t, összetépte magán a testi ruhát. Anyám, ellenben, nyugodtan feküdt, csak 
olykor-olykor emelte fel a fejét a párnáról, vagy — mint közvetlenül a vég el ő tt —  
a kezét. Ezért valaki azt mondhatná, hogy apám még egy csöppnyi életért har-
colt, anyám pedig belenyugodott a halálba; a valóságban, persze, éppen ellen-
kező leg, apám hívogatta a halált, és anyám volt az, akit teljesen lesújtott, hogy 
búcsút kell venie az élett ő l. Mindebben, természetesen, Donald el nem mulasz-
totta volna észrevételezni, miszerint anyám zajló élete meg a hazám politikai 
sorsa között, hm, valami jelképes hasonlóság van. Hozzám azonban, ha ez az 
elmélet mégoly csábító is, közelebb áll az a gondolat, hogy anyámnak nem volt 
más választása. Egyszer űen fölmondta azt, ami meg volt írva számára a körülöt-
te levő  térben, mint ahogyan ezt kellett volna megismételnie történetem h ősé-
nek is, ha ez történet egyáltalán. Ezt most, míg itt ácsorgok pici konyhám köze-
pén, tudom, de nem tudtam akkor is, amid őn zimonyi lakásunk nappali szobá-
jában, az ódon csillár alatt próbáltam leküzdeni az anyám élettörténetének hall-
gatása közben éledez ő  féltékenységemet. Ha otthon maradok, úgy rémlik (ezt 
egyszer elmondtam Donaldnak), felszippantottak volna, mint morzsát. Azt nem 
mondtam, hogy mi szippantott volna fel, s most sem tudom. Donald nem is 
kérdezte; ha valamire gondolt, nyilván tornádóra gondolt, másféle örvénylést 
úgysem látott még életében, legfeljebb egy-egy víztölcsért a hegyi patakban. Még 
ha meg is magyarázom neki, hogy a történelem forgószele micsoda er ővel szip-
pantja magába az embert, egy kukkot sem értett volna bel ő le. A történelem az 
ő  szemében valóban tankönyv, holmi kézikönyv volt csupán, a bennük foglalt 
események, mivel már lejátszódtak egyszer, állították szerz ő ik, úgysem is-
métlődhetnek meg. Azt, hogy anyám egy kissé hajlottan járt, úgy, mintha mindig 
hegyet mászna, úgy, mintha szabadulni szeretne valamit ől, ami lefelé húzza, ők 

* Részlet a szerző  Mamac (Csalétek) cím ű  NIN-díjas művébő l. 
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a reumájának, nem a történelemnek tulajdonítanák. S minden igyekezetem el-
lenére, a feketekávé, a sörök, a térképek meg a szigeti vendégl ő  csigalassú pin-
cérnő inek ellenére, alighanem Donald sem gondolkozott másként. Igazában 
senkit sem érdekel a történések összessége, amelyek az egyes embert, az egyént 
alkotják; szerintük a sors közös meghatározó, mi olyanok vagyunk, mint a bú-
zakalász a földeken, vagy a rajokban úszó hal a folyóban; egyiket-másikat ha 
meg is támadja a gombabetegség, vagy ha horogra akad is valamelyikük, az csak 
a hasonlóságuk, nem a közöttük lev ő  különbség bizonyítéka. Meresztem a sze-
mem a sötétbe, hegyezem a fülem, s közben magamban sorolom, mi mindenhez 
értett az anyám: hát, például, minden virágról tudta, mikor kell átültetni, és 
mekkora virágcserépbe; tudott túrót készíteni; tudott begyújtani a sparheltba, s 
értett hozzá, hogy utána átvigye a parazsat a nappaliba álló cserépkályhába; 
hogy kilenc vízbő l kimosott fokhagymából, borecetb ől és disznózsírból olyan 
kenőcsöt készítsen, amely, ha a beteg egész testét bekenték vele, lehúzta a legna-
gyobb lázat és megszüntette a legerősebb hidegrázást is; hogy felhasználjon min-
den rongydarabot és maradék cérnát, minden kis dróttekercset, mindenféle kar-
ton- vagy műanyag dobozt; hogy a visszájára fordítottat újból a színére fordítsa; 
hogy kössön, horgoljon és hímezzen; hogy passziánszozzon; hogy paraffinos 
ronggyal kiglancolja a parkettát; hogy szódabikarbóna-oldatot készítsen torok-
öblögetéshez; hogy lisztet szitáljon át selyemszitán; hogy stoppolófán haris-
nyát stoppoljon; hogy káposztás pitét hajtogasson; hogy csirkét vágjon; hogy 
elválassza a tojásfehérjét a sárgájától; hogy habot verjen. Mindebb ől semmit 
sem tudok újból fölmondani. S ő t, még hallgatni sem tudok úgy, ahogyan ő  hall-
gatott: enyhén összeszorított ajakkal, s bal tenyerével a szemét beárnyékolva. 
Mindig a szemét féltette; az ízületei meg a szeme, ez volt aggodalmainak a sor-
rendje; nincs annál szörnyűbb, mondogatta, mint mozgásképtelennek lenni örö-
kös sötétségben. Nem emlékszem, hogy az orvosok pontosan mit írtak a halotti 
levelébe, mindenesetre a sok latin elnevezés közül egyetlenegy sem volt elég 
meggyőző . Azt hiszem, a szívét emlegették, talán a tüdejét és a veséjét is, esetleg 
a visszereit, csupa megszokott dolgot, amivel egy szokványos haláleset jár, mint-
ha egyáltalán létezne két egyforma halál, mintha a halál nem volna a legf őbb 
különbségtevő , mintha a halálban az ember nem válna azzá, ami a lényege, ő  
maga, az egyszeri és utánozhatatlan. Amikor meghalt az anyám, életem egy da-
rabja szállt sírba, amiképpen anyám is a lénye egy darabjától búcsúzott el apám 
halálakor; a másiktól akkor, amikor az els ő  házasságában született gyerekeit a 
harmadiktól pedig akkor, amikor az els ő  férjét temette. S amíg a rabbi imát 
mormolt, az ásó-kapák nyelére támaszkodó sírásók pedig a friss földhányások 
mögött vártak sorukra, semmi másra nem tudtam gondolni, csupán ezekre a 
hétköznapi, kis halálesetekre, ezekre a világtól való kicsiny, de bizonyos eltávo-
lodásokra, és föltettem magamban, hogy én bizony elmegyek valahová, oda, 
ahol az én halálom nem visel meg senkit, ahol mindenki egészben marad. A 
háború addigra mindennapi egyhangúsággá vált, olyan hírré, melyet az emberek 
éppen csak akkora érdeklődéssel olvastak el, mint a képregény aznapi folytatá- 
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sát, a sporteredményeket meg a furcsaságokat a világ mind a négy sarkából. Az 
anyám halála senkit sem érdekelt. Jobban mondva, senkit semmi sem érdekelt 
többé, hiszen úgyis az akaratunktól függetlenül történt minden, még a szavak is 
előrelátható refrénekké váltak, vagy — a legjobb esetben — olyan, halandzsába 
fulladó varikká, amelyek semmi többet nem tudtak mondani annál, amit már 
úgyis előre tudtunk. 

Nem volt már, hazám, anya nélkül maradtam, még csak a nyelv maradt 
hátra, hogyha az is teljesen berozsdásodik, akkor itt állok mindenemb ő l kifoszt-
va. S akkor elutaztam. Most jómagamnak is úgy t űnik, hogy mindez rendkívül 
gyorsan lejátszódott, noha a valóságban sokkal tovább tartott: két esztend ő  telt 
el attól a pillanattól fogva, hogy egy marék földet szórtam anyám koporsójára, 
addig a percig, amikor valóban felszedtem a horgonyt. Mindez, tulajdonképpen, 
lassan ment, úgy tűnt, vége-hossza nincs, különösen az éjszakáknak, amikor 
anyám hiányához szoktattam magam. Egyedül a holmijától váltam meg hamar; 
nem rakosgattam, mint hajdanán az apámét, egyik szekrényb ől a másikba, nem 
latolgattam előbb az egyik, aztán a másik tenyeremen, hogy valamiféle új, neme-
sebb rendeltetést találjak neki. A dolgok nem jelentettek számomra többé sem-
mit, emiatt annál inkább meggyúlt a bajom mindennapi munkámban a mene-
kültekkel, mert ők viszont úgyszólván másról sem beszéltek, csak az odahagyott 
holmijukról, mintha az egész élet a birtokolt tárgyak értékének összegéb ő l és a 
veszteségek különbözőségébő l állna. S attól a pillanatól kezdve, amikor erre 
ráébredtem, tudtam, hogy valami más felé közeledem. Ámbár még nem voltam 
bizonyos benne, mi volna az, mint ahogy azt sem tudtam, merre menjek és mi 
felé kell közelednek. De hát, amikor már nincs az a hely, ahonnan távolodunk 
és amihez képest tájékozódunk a világ űrben, akkor minden útirány egyformán 
jó. Egyszer mindezt megkíséreltem elmagyarázni Donaldnak. Nem pontosan 
ezekkel a szavakkal, és talán nem ilyen tömören ugyan, ám a lényeg ugyanez 
volt. Anyát, természetesen nem lehet cserélni, de hazát és nyelvet mért ne lehet-
ne? Egyedül ezen a módon érhetem el, mondtam, hogy ne legyek többé másnak 
a záloga, kiegyenlítetlen adóssága vagy teljesítetlen fogadalma, s őt, ha úgy tartja 
kedvem, valakinek az emléke. Donald rám nézett azzal a kedélytelen pillantásá-
val, amely a harmadik sör után jelenik meg nála. Nem magyarázgattam tovább, 
de amikor a borítékba csúsztattam a sztorit, felrémlett a semmibe mered ő  tekin-
tete, s egy pillanatra megtorpantam. Elkéstem vele. Túlságosan kés ő  volt, akkor 
is, most is. Réges-rég megtagadtam anyámnak azt a tanácsát, miszerint, ha nem 
bízhatsz meg magadban, ne bízzál másban sem. Így aztán mi más maradt hátra, 
egyedül az, hogy a sötétbe meredve, egyenként fejtegessem meg az utcáról meg 
az udvaromból besz űrődő  hangokat. Azután a csend ugyanúgy a mosatlan cset-
resre ereszkedik, miként a láthatatlan porszemek a magnószalagokat tartalma-
zó kartondobozokra, vagy amiképpen kigyöngyözik a verejték a bajszom helyén. 
Amikor letörlöm, hallom, gépkocsi fordul be az utcánkba, és megáll a házam, 
jobban mondva: a házacskám előtt. Aki ír, legalábbis aki írni szeretne, soha ne 
feledkezzék meg arról, hogy a szót csak egyszer szabad kimondani; ha akkor 
elvétjük, az jóvátehetetlen. Megtehetném talán, hogy beszaladok a nappaliba, 
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és onnan kileselkedem, de nem, a helyemen maradok. Amikor felnézek a négy-
szögletes faliórára, látom, hogy a nagymutató, otromba kattanással, a következ ő  
percre ugrik. Azután, hallom a gépkocsi ajtajának csapódását, majd a halk lépé-
seket azon a betonjárdán, mely a házacskám három bejárati lépcs őjéhez vezet. 
Ezt a legutolsó három lépést nem hallom ugyan, de magam elé képzelem Do-
naldot, amint mosolygósan, felfrissülten lépked fölfelé, mutatóujját már a bal 
ajtófélfára szerelt csöngő  felé emelve. S amikor hallom is a cseng őt, nem této-
vázom, de nem is sietek. Leveg ő t veszek, úgy, mintha ez egy egészen más leveg ő  
volna, a tüdőm mintha nem az én tüd őm volna, és én mintha nem én volnék. 
Így érzi magát, mondom magamban, a gyümölcs, mielő tt a mixer szörpöt sodo-
rint belő le, így szepeg a tojásfehérje, miel őtt a habverő  habot ver belőle. Anyám, 
minden bizonnyal, büszke volna ezekre az én konyham űvészeti hasonlataimra 
még akkor is, ha tudná, hogy azok a valami mássá való átalakulást sejtetik. A 
valaki mássá való átalakulást, fut át rajtam a gondolat, és ajtót nyitok. Donald 
áll az ajtó elő tt, ahogyan gondoltam is, de bizony az arcán nyoma sincs mosoly-
nak. S a várt frissességnek és gondtalanságnak sem: ehelyett vonásai megkemé-
nyedtek, a válla meggörnyedt, ő  maga szilárdan lecövekelt. Ezt annak a ténynek 
tulajdonítom, hogy megállt a második lépcs őfokon, s hogy először látom ebbő l 
a szögbő l. Amikor pedig idenyújtja az iratgy űjtő t a kézirattal, a keze úgy belere-
meg, mintha valamelyik bőröndömet emelgetné. A kézirat, mindjárt látom, 
amint belelapozok, telis-tele van bejavításokkal, aláhúzásokkal, rengeteg szó 
áthúzva, s egész sor hatalmas kérd őjelet is látok. Becsukom az iratgy űjtőt, s utat 
engedek a látogatónak. Donald azonban nem mozdul. Megtehetném, hogy én is 
visszalépek előbbi helyemre, de nem tudom megállapítani, hol álltam. A Donald 
háta mögötti sötétség s űrűbb az eget behálózó alkonyatnál, amelyen még át-
szűrődik a nappali kékség visszfénye. Ha valóban írni tudnék, és volna is lega-
lább egy szeletke papírom meg grafitceruzám, le tudnám írni kett őnknek ezt a 
mozdulatlanságát úgy, hogy abban felismerjem a változás el őjelét, a pillanatot, 
amikor a szív elszánja magát a halálugrásra. Azután a kékség elhalványodik, az 
ajtókeretet betölti a sötétség, s amikor be akarom csukni az ajtót, érzem, hogy 
az a szuroksötét ellenáll. Nekiveselkedek a vállammal, a lábommal nyomom, 
egész testsúlyommal a sima felületre nehezedem. A zár nagy sokára bekattan. 
Akkor óvatosan, egészen óvatosan hátrálok, hátrálok, amíg csak a hátam bele 
nem ütközik valamibe. 

BORBÉLY János fordítása 
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ÖRÖKSÉG 

TOMÁN LÁSZLÓ 

ADALÉK A KALANGYA TÖRTÉNETÉHEZ 

1964-ben azt a megbízást kaptam, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Iro-
dalomtörténeti Intézetében készül ő  magyar irodalomtörténet számára írjam 
meg a Kalangyára és a folyóirat köré csoportosuló írókra vonatkozó részt. Mi-
után megírtam a szöveget, elküldtem Csuka Zoltánnak, Herceg Jánosnak és 
Szirmai Károlynak, a Kalangya egykori munkatársainak, illetve szerkeszt ő inek, 
véleményezésre. Herceg és Csuka csak levélben tették meg észrevételeiket, Szir-
mai azonban több mint nyolc gépelt oldalon írta meg — természetesen vázlatsze-
rűen — a Kalangya történetét, mellékelve az ő  szerkesztői munkájáról szóló, 
szintén rövid terjedelm ű  tájékoztatót. 

Magáról a Kalangyáról hat gépelt oldalon, az ő  szerkesztői munkájáról 
valamivel több mint két oldalon számolt be Szirmai. Úgy vélem, hogy írásában 
— mely eddig publikálatlan maradt — találhatók olyan adatok, melyek részben 
vagy egészében ismeretlenek mind a szakmai körök, mind pedig az irodalom 
iránt érdeklődők, mi több, az egész közvélemény el őtt, ezért kötelességemnek 
tartom, hogy az anyagot közzétegyem. Mivel némely adat, közlés magyarázatra 
szorul, ezekhez jegyzeteket f űzök, a nélkül az igény nélkül, hogy 100%-ban pon-
tos véleményt, tényeket közöljek. Feltételezem, hogy a további Kalangya-kuta-
tások — ha egyáltalán vannak vagy lesznek — újabb tényeket állapíthatnak meg, 
fényt derítenek a még homályos esetekre. 

Szenteleky Kornél 
	

Szirmai Károly 
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[Szirmai Károly] 

TÁJÉKOZTATÁSODRA 

Főszerkesztő  Társszerkeszt ő  Irodalmi szerk. 

1932. V. —++ 
1932. XI. 

Szenteleky 
Kornél 

Csuka Zoltán t  

1932. XII. —+++ 

1933. VII. 
"" 

és Radó Imre2  
Szirmai Károly 

1933. VIII. 3  
1936. XI. 

Kende Ferenc 
Herceg János +  
+ (átmenetileg 

1935-ben4)  

1937. IV. — 
1941. III. 

Dr. Draskóczy 
Ede +  

+ (politikai ellen- 
ő rző je) 

Szirmai Károly 

felelős szerkeszt ője Radó Imre5  — majd 1940 ő szétő l 
kezdve dr. Veréb Imre. 6  E változást az ún. keresztény 
irányzat követelte. 

1941. őszétő l 
1944.. 	őszéig 

Egyedüli szerkesztője Herceg János. (Dr. Létmányi István 
s a jobboldali írók kívánságára.) 

+ + A kéziratok sorsáról általában Sz. K. döntött, de besorozásuk tekintetében Csuka 
Zoltán nem mindig alkalmazkodott kívánságához, amit bosszankodva említett. 

++iMióta Kende Ferenc átvette Csukától a folyóiratot, Sz. K. 7  intézkedett továbbra is a 
befutó kéziratok sorsáról. Ebben csak tüd őbajának 1933 tavaszán bekövetkezett sú-
lyosbodása korlátozta. Ennek ellenére a Kalangya Könyvtár s a Jugoszláviai Magyar 
Könyvtár anyagát ő  válogatta össze. 
1933 júliusában a folyóirat irodalmi szerkesztését feleségének tollba mondott végaka-
ratával reám bízta. 8  

SZ. K. IDEJÉBEN JELENTKEZŐ  
TEHETSÉGEK 

Herceg János, Dudás Kálmán, Börcsök Erzsébet (fölfedezettjei), Adorján 
András, Aranyady György, Bencz Boldizsár, Borsódi Ferenc, Czakó Tibor, Czi-
ráky Imre, Darvas Gábor. (Csak Czakó él.) Sokat várt a Péter novelláival jelent-
kező  s Duhamel hatást kiváltó Kende Ferenctől. 

Kosztolányi fölfedezettje: Kisbéry János, az ő  idejében még nem jelentke-
zik, csak nagyritkán. Annál inkább Kende idejében s kés őbb, mikor a Kalangya 
szerkesztését én veszem át. (Őrültek házában Németországban.) A Bácsmegyei 
Napló nagy díját elnyert Majtényival Sz. K. nem áll szorosabb összeköttetésben. 
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Fekete Lajos Magyarországra távozott, s ott kapta meg Babitstól a Baum-
garten díjat. (Sz. nagyra értékelte.) 

Odaátról jelentkezett Kende idejében egy gyönyör ű  elbeszéléssel, de külö-
nösen később, az én korszakomban, Berényi János nagyon szép költeményeivel 
és két-három említésre méltóbb novellájával is. Ő  is eltünt.9  

A Bácsmegyei Napló írói közül kitartottak mellette a szakítás után: Borsódi 
Lajos, 10  Gergely Boriska, Kristály István, Magister, Sziráky Dénes Sándor. Leg-
jelentékenyebbek: Borsódi, Sziráky Dénes Sándor. 

Sz. K. korszakához fűződik a PEN-klub 1933. májusi dubrovniki kong-
resszusa alkalmából kiadott PEN-szám. Abban angol, szerb és magyar nyelven 
ő  köszöntötte az ott megjelent külföldi írókat. 

A Kalangya megindítása éppúgy Csuka Zoltán nevéhez f űződik, mint az 
újvidéki Reggeli Újság kéthetenként megjelen ő  „A Mi Irodalmunk" c. mellék-
letéé a 29-es évek végén 11  — vagy az azt megelőző , rövid életű  Vajdasági Írásé. 

Ezek közül anyagilag csak az irodalmi melléklet volt biztosított. A bele 
írogatók kaptak először rendszeresebben tiszteletdíjat, bár nem sokat. 

A Kalangya megindításánál Csuka Zoltán az el őfizetőkre támaszkodott. 
Az előfizetőket közvetlenül vagy kiterjedt ismeretsége révén verbuválta. 

Hogy a folyóiratnak súlya legyen, főszerkesztőnek itt is a magyar értelmiség 
körében írásairól ismert és közmegbecsülésben álló Szenteleky Kornélt nyerte 
meg. Azt a Szentelekyt, aki előtt addig nyugati példaképek lebegtek, mint Rim-
baud, Rilke stb. s aki azelő tt még semmi közösséget sem vállalt tájunkkal, s ezért 
mint európai érdeklődésűt tartották számon. 

A bizonytalan alapú folyóirat alig félév múlva válságba került. Ekkor vette 
át Csukától Kende Ferenc, a Literária nev ű  volt lapterjesztő  cég tulajdonosa. 
Tette pedig ezt új exisztenciakeresésb ől, mert a beográdi kormány kivette ke-
zébő l a jól jövedelmező  lapterjesztést. 12  

Kende Ferenc, mint kiváló üzletember, azon kezdte, hogy összekötötte a 
folyóirat sorsát a jugoszláviai magyar írók m űveinek kiadásával. Evégb ő l elláto-
gatott minden jelentősebb vajdasági helyre, személyesen gy űjtve előfizetőket. 
Sikerült is neki vagy 1000-nél több pártoló tagot szereznie, s maradék t őkéje 
fölhasználásával megindította a könyvkiadást. Ténykedésének kétségtelenül ez 
volt legkiemelkedőbb eredménye, noha a megjelent könyvek — s ezt ő  is jól 
tudta — csak részben érték el a megkívánt irodalmi színvonalat, s inkább a szó-
rakoztató irodalmat képviselték vagy még azon is alul maradtak. 

Bár Kende Ferenc igyekezett az új elindulást jobban megalapozni, maradék 
tőkéjét kimerítve, ő  is anyagi válságba került, mert a tehet ősebb magyar értel-
miség még azt a kevés áldozatot sem volt hajlandó meghozni az önálló vajdasági 
magyar irodalom megteremtéséért, s megelégedett azokkal az írásokkal, melyek 
legnagyobb (szabadkai) napilapunk, a Bácsmegyei Napló vagy az újvidéki Reg-
geli Újság tárcarovatában jelentek meg. 
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Az anyagi gondok Kende Ferencet arra késztették, hogy támogatásért ah-
hoz a magyar értelmiségi csoporthoz forduljon, mely tudta szerint a magyar 
kultúra fejlesztése céljaira a magyar kormánytól rendszeres és kielégít ő  támo-
gatást kapott — mint ahogy kaptak mások is: Vámos Zentán, dr. Vilt V. Újvidé-
ken, dr. Strelitzky Dénes Szabadkán —, a becskereki Magyar Közm űvelődési 
Egyesület vezet ő ihez. Itt azonban szükkeblűségre talált, s emiatt komoly össze-
ütközése volt a vezet őséggel. 

Az anyagi nehézségek Kendét végül is arra késztették, hogy a Kalangya 
további megjelenését 1936 novemberében beszüntesse. 13  

Szentelekynek több célkit űzése volt. Ezek között legjelent ősebb: a sajátos 
színezetű  és levegőjű  vajdasági magyar irodalom megteremtése. Erre nemcsak 
az erdélyi példa ösztökélte, hanem Taine Hyppolit Adolphe környezet-elmélete 
is, melyre szóban és írásban többször hivatkozott. Bár a Bácsmegyei Napló ré-
szérő l, kivált Havas Emil tollából, a „vicinális irodalom" követelése 14  miatt éles 
támadás érte, álláspontja mellett haláláig kitartott. 

Másik legfőbb törekvése volt: politikai hovatartozásra való tekintet nélkül, 
a folyóirat köré csoportosítani a még irodalmi múltú s a jelentkez ő  új tehetsé-
geket, még ha arra is kényszerült, hogy írásaikat belejavítással vagy átírással 
tegye nyomdaképessé. 

Ezenkívül szívügyének tartotta a hozzája szeg ődött írók állandó biztatását, 
bátorítását. 

Igyekezett továbbá rávenni a bírálói érzék ű  írókat, hogy fejlesszék maguk-
ban adottságukat, és írjanak a megjelent könyvekr ő l a Kalangyába. 

Halála után, de már azt megel őzően is, én veszem át Kende Ferenccel 
együtt a folyóirat szerkesztését és irányítását, bele-beleszólást engedve abba Ra-
dó Imrének, később pedig, egy ideig, Herceg Jánosnak (1935). Mégis a szer-
kesztői teendők java része kettőnkre hárul. A kiterjedt levelezésé: Kende Fe-
rencre, a közlésre elfogadott kéziratok átjavítása nagyobbrészt reám. A kézira-
tok elfogadásáról előzetes, mindenre szót kerítő  megbeszéléssel döntünk. 

Új szerkesztői szempontunk: a folyóirat kisebbségi jellegének kifejezésre 
való juttatása. Tehát megjelentetése oly cikkeknek, tanulmányoknak, melyek 
kisebbségi sorsunkból eredő  problémáinkkal foglalkoznak. Mindennek előföl-
tétele: oly formába való öntésük és olyan megírásuk, hogy az ügyészségi rostán 
fenn ne akadjanak. Hogy a törekvésünket minél simábban biztosíthassuk, szíve-
sen közlünk általános társadalmi jelenségekkel foglalkozó könyvekr ől szóló is-
mertetéseket, hozzászólásokat is. (Kivált külföldön megjelentekr ől írottakat.) 

Én eközben megszerzem Németh László magyarországi író „Ember és sze-
rep" c. önéletrajzi írását, mely csak itt jelenik meg, s odaát nagy vihart kavar. 
Ezenkívül VII. Gergely című  monumentális történelmi drámáját is, melyet a 
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Nemzeti Színház mutat be kés őbb. Németh László akkor már olyan csengés ű  
név odaát, hogy az „Ember és szerep"-ben elmondottak párviadalra késztetik az 
öreg Ignotust is, s fölhívják a figyelmet folyóiratunkra. 

Kendével most már szigorúbb mértéket alkalmazunk, s bár igyekezünk új 
fiatalokat bevenni, minthogy írásaikat még zsengéseknek találjuk, alig egy-
kettő t sorozunk be közlésre. 

Ekkor indul meg a folyóirat hasábjain (néhányunk bírálatát és könyvismer-
tetését kiegészítőn) Kázmér Ernő  irodalmi szemléje is, mely havonta hozzáér-
téssel számol be a magyar és külföldi könyvpiac minden számottev őbb alkotá-
sáról, s elfogadható tájékoztatást nyújt az olvasóknak, ami kétségtelenül je-
lentős újítás. 

A Kalangyában vitacikkek is megjelennek, s a vajdasági magyar irodalom 
akkori évekből merített nagy regénye, Radó Imre „Mély ponton alul" 15  c. műve, 
folytatásokban. 

Kosztolányi Dezső  költeményeinek kiadása alkalmából elhatározom, hogy 
kiadunk egy Kosztolányi-számot, s felkérem Babits Mihályt, Németh Lászlót és 
Schöpflin Aladárt, hogy járuljanak hozzá ők is az ünnepi szám jelent őségének 
emeléséhez írásukkal. A szám 1936. március végére meg is jelenik, s a határon 
túl is figyelmet kelt. 

SZERKESZTŐI KOROM 

1937 tavaszán Deák Leó dr. megbízásából én veszem át Draskóczy Ede 
dr-ral a Kalangya szerkesztését. 16  A magyar kormány a beográdi magyar követ-
ségen át juttatta el Deák dr-hoz a Kalangya rendszeres megjelenéséhez szüksé-
ges összeget, havi 4500.- dinárt, melyb ő l szerkesztő i díjam 500.- dinár. 

Ebből az összegből fedezem a nyomdaszámlát, úti költségeimet, kiterjedt 
bel- és külföldi levelezésem költségeit, a szétküldést, s részben a tiszteletdíjakat, 
mert az alig 260 folyóirat-előfizető  átutalásaiból alig futja valamire. 

A szerkesztést úgyszólván egyedül végzem. De a kisebbségi és európai vo-
natkozású írások közlését mindig megbeszélem Draskóczyval, az irodalmit pe-
dig olykor Radó Imre felel ős szerkesztővel.17  A kéziratok javítása és helyenkén-
ti átdolgozása engemet terhel. 

Szerkesztésem alatt a színvonalhoz még jobban ragaszkodom. Emiatt né-
hány hátat is fordít a folyóiratnak, amit nem bánunk. 

Emellett még nagyobb súlyt helyezek tájékoztatást tágító, európai vonat-
kozású írások s problémáinkkal foglalkozó kisebbségi cikkek közlésére. Itt nagy 
szerepet juttatok ez utóbbi kérdést jól ismer ő  Csuka Jánosnak, akinek az ügyész-
ségnél is jó összeköttetései vannak, úgyhogy cikkei mindig átmennek, s újságíró 
társaié is: Szegedi Emil, Havas Károly, Tomán Sándor (újvidéki árvíz) stb. 

Célomul tűzöm ki emellett, hogy megszereztetem és feldolgoztatom a nyil-
vánosság előtt titkolt 1921-es és 1931-es népszámlálási adatokat is, hogy tiszta 
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képet kapjunk a magyarság számáról az ország különböz ő  részein és városaiban, 
valamint foglalkozás szerinti rétegez ődésérő l. Erre a Kalangya 1 havi segély-
összegét használom föl, mert külön támogatást nem sikerül kieszközölnöm. A 
nagy feladat elvégzésével Palics Miklóst és Somorja Sándort 18  bízom meg, akik 
Beográdban, az orvosi szakon tanulnak. A fáradságos munka eredménye egy 
minden tekintetben kimerít ő  és megbízható tájékoztatást nyújtó, 44 oldalas, 
hosszúkás füzet, melynek egyik példányát a magyar miniszterelnökséghez jutta-
tok el, amit ott nagy elismeréssel fogadnak. 

Másik akcióm: a Romániában maradt magyarság folyóirattal való ellátása. 
Bollával19  folytatott beográdi beszélgetésünk során sikerült ehhez beleegyezé-
süket és támogatásukat megkapnom. Ennek eredményeképpen növelem a Ka-
langya terjedelmét, hogy Romániában maradt magyar írók is dolgozhassanak 
bele, s minden hónapban feladatok megadott címre — díjtalanul — vagy másfél 
tucat Kalangyaszámot, hogy az írók közt szétoszthassák. 

Ezenkívül, Herceg Jánossal karöltve, feldolgoztatom dr. Kiss Lajossal, Ko-
dály kiváló tanítványával, a szalvóniai ún. ősmagyar nyelvsziget népdalkincsét, s 
kottájával együtt megjelentetem a Kalangya 1941. eleji 20  vaskos számában. 

Keresztülviszem továbbá, hogy vállalatunk néhai vezérigazgatója, Schwarz 
Jenő  egy 25.00021  dináros pályadíjat írat ki oly jugoszláv író m űvének díjazására, 
mely művészi színvonalon a jugoszláv—magyar közeledést propagálja. Bár le-
hangoló, hogy ily művel egyetlen nevesebb író sem jelentkezett, a díj, apróbb 
tételekben, kiosztásra került, s ebb ő l szegény sorsú magyar írók is kaptak, mint 
pl. Laták István is. 

Ugyancsak az ő  áldozatkészségének köszönhető , hogy bibliofil kiadásban 
megjelent Jankulov Vladiszláv újvidéki g. kel. püspökhelyettes Madách Ember 
tragédiájának fordítása, s hogy annak példányai annyi helyre eljutottak. 

Szerkesztésem ideje alatt arra törekedtem, hogy néhány szépírónknak, 
mint Herceg Jánosnak, Dudás Kálmánnak, Majtényi Mihálynak, Kisbéry János-
nak, Kristály Istvánnak minél több teret juttassak, s mellettük a néhány akkor 
jelentkező  tehetséget is fölkaroljam, mint a legemlítésre méltóbbat, a muraközi 
Kramarits Ernát. 

1940 ősze szomorú napokat hozott. Fels őbb kívánságra22  kénytelen voltam 
Radó Imre helyébe új felelős szerkesztőt kijelölni, s leváltani Kázmér Ern ő  írót 
is, aki addig az Irodalmi Szemlét szerkesztette. Feladatkörének további ellátását 
Herceg Jánossal, Kisbéry Jánossal és Dudás Kálmánnal osztottam meg. 

Az 1941. március végén bekövetkezett események egyel őre véget vetettek 
a Kalangya megjelenésének. 

1941 őszén pedig Herceg János vette át, egyedül. 
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JEGYZETEK 

Társszerkesztő  volt ekkor Bencz Boldizsár is, egyben felel ős szerkeszt ő  és laptulajdo-
nos, de csak ebben a számban. 
Radó Imre már az 1932. novemberi (7.) számtól kezdve társszerkeszt ő . 

Ekkortól három szerkeszt ő  van feltüntetve a folyóiraton, Kende Ferenc és Szirmai 
Károly mellett Radó Imre is. 

Valójában 1934. októbertől 1935. áprilisig. 

Radó Imre az 1937. augusztus—szeptemberi (7.) számtól felel ős szerkesztő  1940. no-
vemberig (11. sz.). 

Az 1940. novemberi (11.) számtól dr. Tiller-Timár Ferenc a felel ős szerkesztő . Dr. 
Veréb Imre neve a folyóirat impresszumában sem akkor, sem kés őbb nem jelenik meg. 
Szenteleky Kornél (a továbbiakban is). 

Szirmai Károly szinte szó szerint ugyanezt állítja Emlékezés a Kalangyára című  írásában 
(Uj Látóhatár, München, IX. évf. 1. sz. 1966. január—február), de ennek a végakarat-
nak sehol sem lehet nyomát találni. (Utasi Csaba is hivatkozik Szirmainak erre az 
állítására Irodalmunk és a Kalangya című  könyvében.) 
Az 1944-es fordulat idején vesztette életét, eddig még felderítetlen körülmények kö-
zött. 

A Borsodiak (Lajos és Ferenc) neve a folyóiratokban hol rövid, hol hosszú o-val fordul 
elő . Valószínű leg a Borsodi a helyes, így szerepel Borsodi Lajos Házibál című  könyvén 
is. 

Mint Hornyik Miklós megállapította Szenteleky ésA Mi Irodalmunk című  tanulmányá-
ban (Üzenet, 1986. 6. sz.), A Mi Irodalmunk 1930. december 24-én indult, s 1933. 
április 2-ig jelent meg. 

A Literária magyarországi lapok, folyóiratok behozatalával és terjesztésével foglalko-
zott. Ezt tiltották meg neki. 

Augusztusban, szeptemberben és októberben nem is jelent meg. 

Gépelési hiba az eredeti kéziratban, értelemszer űen követése kell. 

A regény pontos címe: Mélypont alatt. 

1937 áprilisában (1. számként) indul újra a Kalangya. 

Radó Imre csak az 1937. augusztus—szeptemberi (7.) számtól felel ős szerkesztő , addig 
(az áprilisi újraindulástól) Szirmai Károly. 
A két név ugyanazt a személyt (Steinfeld Sándort) fedi. 

Bolla Lajos a belgrádi magyar követség els ő  beosztott tisztviselője volt 1937-től 1941-ig 
(Magyarország és a második világháború. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1959. 509. o.). 

1-2. szám, január—február. 

Az Új Látóhatárban megjelent, már említett Szirmai-írás szerint 20 000 dinárról volt 
szó. 

Szirmai Károly szóbeli közlése szerint ez az akkori magyar kormány kívánsága volt. 

(A jegyzeteket T. L. készítette) 
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ÉGTÁJ 

GALAMBOS IRÉNEUS (Fels őőr) 

AZ EZERÉVES MAGYAR ISKOLA *  
MOZAIKSZEMEK 

Világos, hogy ezer év történetét nagyon nehéz egy el őadás vagy cikk keretébe 
beleszorítani, mégsem szeretnék csak az egyes korok iskolájának általános jel-
lemzésére szorítkozni, hanem bizonyos tényeket, illetve személyeket kiemelve 
általuk az iskolaügy alakulását röviden bemutatni. Ez magyarázza az alcímet. 

A cseh főúri családból származó Adalbert (eredeti keresztnevén Vojtech), 
miután elköszönt a prágai püspökségr ől és 989-ben bencés lett Róma legkivá-
lóbb kolostorában, az Aventinuson épült Szent Elek és Bonifác apátságban, 
993-ban 12 római bencéssel a prágai Hradzsin közelében megalapították Brev-
nov apátságát. A főúri családok közt dúló véres viszályok miatt azonban vissza 
akart térni társaival együtt Rómába. Útjuk Magyarországon keresztül vezetett. 
Géza fejedelem és családja nagy örömmel fogadta őket és felajánlotta, hogy a 
Kisalföld fölé emelkedő  278 m magas hármas halom egyikén építsenek kolos-
tort. Mindez 996-ban történt. A szemközt fekv ő  Sabaria Sicca (ma Ravazd) egy-
kor római helyőrség volt. Egy hagyomány szerint esetleg itt is születhetett Szent 
Márton, az első  nem vértanú szent, aki idea dombra járt fel imádkozni. Minden-
esetre ő  lett az új apátság véd őszentje (valószin űbb, hogy a bencés anya-monos-
tor, Montecassino miatt, annak templomát is Mártonnak szentelte Szent Bene-
dek. A két apátság közt ma is imaszövetség áll fenn). 

Pannonhalma neve újabb kelet ű . Először Kazinczy barátja, Guzmics Izidor 
bencés használja, nyilván „Széphalom" mintájára. Korábban „Mons sacer Pano- 
niae"-nek (Pannonia szent hegyének) vagy Szent Márton kolostorának nevezték, a 
lábánál elterülő  mezővárost pedig Győrszentmártonnak. Anonymus szerint külön- 
ben már a honfoglaló magyarokat is megigézte a táj szépsége, nem csoda, hogy itt 
ringott a keresztény magyarság bölcs ője, s lett annak később kulturális fellegvára. 

A kolostor múlt században kialakult épületegyüttesét szimbólumnak is te- 
kinthetjük. Ha nyugat vagy észak felő l közelítünk feléje, középen zömök tornyá- 
val, kétoldalt pedig a könyvtár- és f őapáti szárnyával, úgy tűnik, mintha nyugat 
felé kitárt karokkal állna ott. Valóban a főmonostor ezer éven át ezt tette: be- 
fogadta és továbbította a keresztény kultúrát az ország lakói felé. Nem csak a 
most megnyílt választékos jubileumi kiállítás, hanem a főapátság kövei és egyéb 
emlékei is Magyarország ezeréves történetér ől tanúskodnak. Az utóbbi 15 év 

* Elhangzott Szabadkán, a Magyarságkutató Tudományos Társaság által 1996. 
november 23-án rendezett, Anyaországukon kívül él ő  nemzetiségek anyanyelvű  
oktatásának kérdései c. tanácskozáson. 
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alapos restaurálási munkálatai alapján rendkívül értékes, eddig ismeretlen em-
lékek kerültek el ő . 

De hogyan kapcsolódik Pannonhalmához az ezeréves magyar iskola? A 
Szent István által kinevezett kés őbbi pécsi püspök, Boldog Mór, az első  név 
szerint ismert magyar író. A két zoborhegyi remete és vértanú: András és Bene-
dek életét írta meg, amit ő  még mint pannonhalmi „iskolás gyermek" hallott, 
márpedig akkor iskolának is kellett ott lennie. Szt. Benedek Regulája szerint is 
„föl kell állítanunk az Úr szolgálatának iskoláját". 

A 11-15 század kolostori iskoláiban, alapfokon az olvasást és az írást, kö-
zépszinten a latin grammatikát, komputuszt (számítást) és diktáment (fogalma-
zást) tanították. Ilyen kolostori iskolák voltak Pannonhalmán kívül Pécsvára-
don, Zalavárott, Bakonybélben és Zoborhegyen. Püspöki székhelyeken alakul-
tak ki a kolostoriakhoz hasonló káptalani iskolák. Ilyenek voltak a 11. század-
ban: Esztergomban, Pécsett, Székesfehérvárott, Csanádon. A Szent László ko-
rából való pannonhalmi könyvjegyzék 80 könyvet sorol fel (tudjuk, hogy milyen 
nagy értékűek voltak a kézzel írt és illusztrált könyvek). Els ősorban természe-
tesen liturgikus könyvek voltak, de akad köztük profán klasszikus m ű  is (Cicero, 
Lucanus, Cato). A 12. század a képtalani iskolák fénykora. A királyi alapítások 
mellett főpapok és főurak is alapítanak kolostorokat s így természetesen isko-
lákat is. A jelentősebbek hiteles helyek is, ahol kiállítják, másolják és meg őrzik 
az okleveleket. A pannonalmi levéltárban pl. a 11. századból több oklevelet 
találunk, mint az Országos Levéltárban. 

A 12. századtól megjelennek az új szerzetesrendek is. Ciszterciek voltak: 
Cikádor, Zirc, Szentgotthárd, Pásztó. Ez utóbbi helyen maradt ránk berendezé-
sével együtt egy középkori iskola (valószín űleg háborús események miatt bete-
metődött). Premontreiek: Jászó, Lelesz, Csorna. A több száz szerzetest befoga-
dó pálos: Budaszentlőrinc (ahol az els ő  teljes magyar bibliafordítás is készült). 
Voltak kolostoraik és iskoláik a ferenceseknek, domonkosoknak, karthauziak-
nak, Ágoston-rendieknek is. A 14. századtól kezdve vannak adataink városi is-
kolákra: Sopron, Lőcse; Kassa, Selmecbánya, Zólyom, Kolozsvár, Beszterce, 
Nagybánya, Brassó, Igló, Sárospatak. 

Ebbe a korba nyúlnak vissza els ő  drámai emlékeink, népi játékaink is, mint 
a győri Tractus Stellae, vagyis csillagének, mely Karsai Géza szerint a pannonhal-
mi kódexíró iskolában keletkezhetett, vagy az ugyancsak Hartwik győri püspök 
Agenda Pontificalisában és a Pray-kódexben is megtalálható húsvéti játék: Az 
asszonyok és az angyalok párbeszéde Krisztus sírjánál. Betlehemes és misztérium-
játékaink első  nyomai ezek. Még korábbra, a pogánykorba nyúlnak vissza a Vas 
és Zala megyében még ma is él ő  regösénekek. 

A március 21-én megnyílt győri kiállítás a magyar iskola első  évszázadait 
öleli fel 1526-ig. 

Középkori egyetemeink is azt bizonyítják, hogy Magyarország igyekezett lé-
pést tartani az európai fels őoktatással. Mátyás király is ezzel indokolja meg II. 
Pál pápához írt kérelmét, hogy „bolognai mintára egyetemet alapíthasson, mert 
a szegénység és a nagy távolságok miatt sok tehetséges ifjú nem juthat el külhoni 

• egyetemekre". A középkori egyetem kétszint ű  volt. A bölcsészeti karon (facul-
tas artium) grammatikát, logikát, természetbölcseletet és etikát tanultak. Az 
első  év sikeres elvégzése után baccalaureus, a facultas befejeztével magister cí- 
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met kaphattak. Ezután kezdhették meg a jogi, teológiai vagy orvosi fakultáson 
a szaktudományos képzést, melynek végén nyerték el a doktori címet. 

Nagy Lajos 1367-ben alapította a pécsi egyetemet, melynek számos emlékét 
találták meg a régészek. Az épület makettje is látható a kiállításon V. Orbán 
pápa engedélyével egyetemben. Az 1395-ben alapított óbudai egyetem épületére 
és apróleleteire a Mátyás-templom közelében ugyancsak az utóbbi id őben buk-
kantak rá. Ezt az egyetemet XXIII. János, (ellen) pápa er ősítette meg Zsigmond 
király kérésére, kancellárja Szántai Lukács óbudai prépost volt. Vitéz János 
esztergomi érsek kezdeményezésére 1465-ben alapították meg Pozsonyban az 
Academia Istropolitanát, melynek épületei ma is megvannak a dóm közelében. 
Itt is előkerültek apró használati tárgyak: tintatartó, persely, mécses. Neves pro-
fesszorai voltak: Georg Schomberg humanista volt alkancellárja (síremléke a 
dómban látható), Ilkuszi Bilicza Márton, kinek könyvtárából asztronómiai 
könyvek maradtak ránk. 

Sok magyarországi (mert a „hungarus" ezt jelentette, bármilyen nyelv ű  volt 
az illető) tanult és tanított híres külföldi egyetemeken Bolognában, Padovában. 
Oxfordban is volt magyar ösztöndíjas (Nicolaus de Hungaria), ugyanígy Lib-
colnban is. Paulus Hungarus a bolognai egyetem jogtanára volt, Várdai István 
későbbi kalocsai érsek és bíboros Bécsben, Padovában és Ferrarában tanult. A 
krakkói egyetemnek a 15. században 3000 magyar hallgatója volt. A soproni 
Ambrosius Salzer a bécsi egyetem rektora lett (ránk maradt el őadásainak jegy-
zéke és végrendelete). Abécsi egyetem „magyar nemzete" különben olyan népes 
volt, hogy önálló anyakönyvet vezettek róluk. Hagyomány volt védőszentjeik, 
különösen Szt. László ünnepének megülése. 

A mohácsi csata a középkori oktatásnak a lezárását jelenti, ekkor jelenik 
meg a reformáció. A külföldön járt diákok és keresked ők terjesztik beszámolók 
vagy röpiratok révén. A diákok az eddig látogatott egyetemek helyett Wittem-
bergába áramlanak. Ismerjük az erdélyi szászok és a felvidéki cipszerek huma-
nista gimnáziumait, melyek teljes mértékben a németországi iskolai szabályokat 
követik: Brassó (Honterus János, a „Magyar Luther" szobra a város f ő terén áll), 
Nagyszeben, Kolozsvár, Kassa, Bártfa, L őcse, Eperjes. Ezek az iskolák nagyon 
komolyan veszik a hitoktatást és a vallás gyakorlását. Kit űnik ez az iskolai szín-
játékoknál is, melyek legtöbbször az ó- és újszövetség történetének feldolgozá-
sai. Horváth János a hitújítás korát az „alászálló humanizmusal" jellemzi, mely 
nagy lendületet ad. Valóban a könyvnyomtatás elterjedtével (már 1507-ben van 
Budán könyvkiadó, Nyugat-Magyarországon is: Németújvár, Monyorókerék), 
az egyszerű  és népnyelvű  egyházi énekek, zsoltárok (Luther Márton, Gerhardt 
Pál, Bourgeois Béza stb.) révén a nép széles rétege kapcsolódik be aktívan a 
vallásos életbe. Kitűnő  iskolák alakulnak ki. Evangélikusok: Brassó, Beszterce, 
Besztercebánya, Bártfa, Lőcse, Selmecbánya, kés őbb: Csepreg, Modor, Sárvár 
(ezek kisgimnáziumok voltak). Reformátusok: Debrecen, Sárospatak, Pápa, 
Szikszó, Tarcal. Kib ővül az oktatás, az eddigi tárgyak mellett matematika, világ-
földrajz, fizika, csillagászat, meteorológia is szerepel. Kialakul a hármas tagoló-
dás: kisgimnázum — nagygimnázum — akadémia. Német példa nyomán kollégiu-
mok keletkeznek, Burschenschaftok, amelyeknek közös a „burzájuk", pénzke-
zelésük. Megjelennek a preceptorok. Schremmel Ábrahám pl. Strassbourgból 
magával hozza az ottani „ordo lectionum et exercitiorum"-ot. Stöckel Lénárd 
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pedig Bártfán Melanchthon és Trotzendorf nevelési elvei szerint írja meg a „le-
ges scholae Bartphensis"-ét. Soha nem volt élénkebb a kapcsolat Németország-
gal, mint a hitújítás idején („Im gleichen Schritt und Tritt"). 

A katolikus főpapok elestek Mohácsnál, újak kinevezése késett, a szerze-
tesélet szétesett, nagy volt a paphiány. Az ennek következtében beállt kábulat-
ból és tehetetlenségbő l a trienti zsinat után a katolikus egyház is kezd magához 
térni. Ez az ún. ellenreformáció (mi szívesebben nevezzük katolikus megújulás-
nak) nálunk is főleg a jezsuita rend bámulatosan gyors elterjedéséhez f űződik. 
Oláh Miklós esztergomi érsek 1561-ben telepíti le őket Nagyszombatban, 1681- 
ben már ott vannak Kolozsvárott, 1767-ben pedig 52 helyen van házuk és 42 
helyen középiskolájuk, 7 fő iskolájuk: Nagyszombat, Kassa, Kolozsvár, Buda, 
Eger, Győr, Zágráb. Fontos szerepe van a latin nyelvnek, a fellépés gyakorlásá-
nak, az iskolai színjátékoknak. Az „Ur katonáira" jellemz ő  az aktivizmus, a szer-
vezettség, fegyelem, centralizmus, s ennek következménye, hogy világtapaszta-
lattal rendelkeznek. Céljuk az elit visszahódítása. Nem véletlen, hogy közülük 
kerül ki Pázmány Péter, a mai magyar irodalmi nyelv egyik megteremt ője, aki 
1635-ben megalapítja Nagyszombatban az egyetemet, Faludi Ferenc (akit Hor-
váth János a „magyar irodalmi népiesség” előfutárjának tekint). Az ő  neveltjük 
Zrinyi Miklós és Rákóczi Ferenc, aki a fiatal nemesség neveltetésének fontos-
ságát hangoztatta. Ezt karolta fel Mária Terézia is a nemesi nevel ő intézet (The-
resianum) és a nemesi testőrség felállításával. Az iskolaügy mérföldköve a Ratio 
Educationis (1777). Amikor 1773-ban a pápa föloszlatta a rendet, 838 tagja volt 
a magyar jezsuita rendtartománynak. VII. Piusz pápa 1814-ben állította vissza 
őket, azóta nem annyira iskolákban, hanem inkább más téren tevékenykednek 
(lelkigyakorlatok, sajtó, egyéb médiák). 

Ugyancsak meglep ő  gyorsasággal terjedt el Magyrországon a kifejezetten 
tanító piarista rend. Elsősorban szegény sorsú fiúk számára alapította Kalzanci 
Szent József. Első  iskolájuk a Magas-Tátra csúcsai alatt, Podolinban jött létre, 
1642-ben. Azután továbbra is a Felvidéken: Privigye, Breznóbánya, Pozsony-
szentgyörgy, Nyitra, majd az ország belsejében: Veszprém, Vác, Kecskemét, 
Pest, Debrecen, Szeged. 1721-ben megalakul 12 rendházzal a MAGYAR 
RENDTARTOMÁNY. Az alapítások tovább folytatódnak: Nagykároly, Tokaj 
(később Sátoraljaújhelyen), Rózsahegy, Máramarossziget, Kisszeben, Magyar-
óvár, Szentanna (kés őbb Temesvárott), Kalocsa, Tata. A feloszlatott jezsuiták-
tól veszik át: a trencséni, selmecbányai, k őszegi és kolozsvári iskolákat. A 19. 
században: Léva, Nagybecskerek, Buda. Az els ő  világháború idején 24 középis-
kolában tanított a rend. Trianon után 10 maradt Magyarországon, 5 Szlovákiá-
ban, 4 Romániában. A rend tagjai sokat tettek a magyar nyelv oktatásáért és a 
természettudományos képzésért. 

A többi szerzetesrendnek is voltak legalább egy ideig középiskoláik. Így a 
magyar alapítású pálosoknak Pápán és Sátoraljaújhelyen. A ferenceseknek Ba-
ján, Csíksomlyón (itt élt a nagy jelent őségű  Kájoni János, 1629-87, aki zenei, 
pedagógiai, nyomdai és tudományos munkásságával mély nyomokat hagyott az 
erdélyi magyarság vallási és kulturális életében, 1676-ban adta ki Cantionale 
Catholicum c. énekgyűjteményét), Szabadkán és Zomborban, a minoritáknak 
Aradon, Kézdivásárhelyen, Miskolcon és Nyírbátorban. A bencéseknek Modor-
ban és Komáromban, a premontreieknek Csornán. Súlyos csapást mért II. Jó- 

52 



zsef felosztási rendelete 1786-ban. I. Ferenc 1802-ben több rendet visszaállított 
és középiskolák vállalására kötelezte őket. Így pl. a bencéseket 10, a cisztercitá-
kat 5 iskola átvételére. 

A protestáns iskolák is tovább fejlődnek, ha küzdenek is néha nehézségek-
kel. 1828-ban Brunszvik Teréz megnyitja Budán az els ő  magyarországi óvodát. 
A század hetvenes-nyolcvanas éveiben azután tömegesen szervez ődnek. 

Német történetírók úgy vélik, hogy Herdernek a magyarságra vonatkozó 
negatív jóslata a magyarok öntudatra döbbenésének az okozója, mi úgy véljük, 
— ha reakcióra keresünk kiváltó okot — inkább II. József németesít ő  szándékára 
szerveződő  ellenhatásnak tekinthetjük. 1848-ben mindenesetre az egész ország 
a tanügyi reformok lázában égett. Ha a század nagy magyar kultuszminisztere, 
Eötvös József, a neves író, els ő  hivatali idejében (1848-49) nem is tudta megva-
lósítani tanügyi terveit, a Bach-korszakban, a kétségtelen elnyomás ellenére, az 
iskolákban nem némesítettek, ezek az egyházak kezében voltak. Az 1849. évi 
Entwurf korszerű  reformokat is bevezet (pl. reálgimnázium, érettségi). A nagy 
fellendülés érthetően a kiegyezés után, Eötvös második hivatali idejében követ-
kezett be. 1872-ben megnyílik a Kolozsvári Egyetem, a M űegyetem, a Képző -
művészeti, a Színművészeti Fő iskola és a Zeneakadémia. 

1872-73-ban az országnak 185 középiskolája van. Ebb ő l 154 főgimnázium. 
117 felekezeti s csak 13-13 állami, ill. városi. Az I. világháborúig 229-re növek-
szik a számuk. Trianon az iskolaügy terén is nagy veszteséget jelentett: 109 kö-
zépiskola maradt a csonka országnak, 43 Csehszlovákiához, 62 Romániához, 11 
Jugoszláviához, 3 fiumei Olaszországhoz, 1 pedig Ausztriához került. (Ez a 
Felső lövön/Oberschützenben 1845/6-ben Gottlieb August Wimmer által alapí-
tott, eredetileg német nyelv ű  tanítóképző  és gimnázium. A századfordulón a 
tanítás nyelve magyar lett. Itt tanított rövid ideig Móra Frenc is.) 1924-ben már 
120 a középiskolák száma, 1932-ben pedig 159, ebbő l 21-21 leánygimnázium, ill. 
líceum, vagyis modern nyelvű . Az első  „felsőbb leányiskola" Veres Pálné szor-
galmazására nyílik meg 1875-ben, bár n ő i szerzetesrendek már korábban is fog-
lalkoztak leányok gyakorlati kiképzésével. 1895-t ől végezhetnek n ők is egyete-
mi tanulmányokat. 

A 20. század legnagyobb magyar kultuszminisztere, Klebelsberg Kúnó öt-
ezer tanyai osztálytermet építtetett, megszervezi a szegedi és pécsi egyetemet (a 
már 1912-ben alapított debreceni mellé), a Collegium Hungaricumokat Bécs-
ben, Berlinben, Rómában. Mindehhez tekintetbe kell vennünk az ország nehéz 
gazdasági helyzetét. Bár apai ágon tiroli grófi családból származott, de édesany-
ja alsó- és felsőő ri Farkas Aranka volt, anyai nagyapjáról pedig följegyezték: „a 
színgazdag dunántúli magyar nyelvet beszélte gyönyör űségesen." A későbbi mi-
niszter édesanyjának színmagyar környezetében n ő tt fel, édesapja ugyanis ko-
rán meghalt. 

A két világháború közötti időben, mint láttuk, állandóan növekszik a kö-
zépiskolák száma, de változik a jellegük is. Sárospatakon a ref. kollégiumban 
nem csak az angol nyelvet tanítják intenzíven, hanem egyes tárgyakat is ezen a 
nyelven tanítanak. Ez a helyzet a franciával a gödöll ői premontrei, s az olasszal 
a pannonhalmi bencés gimnáziumban. Németországból szervezik meg a német 
tanítási nyelvű  Reichsdeutsche Schulét. (Német orientációja miatt támadja Sza-
bó Dezső  havonta megjelenő  pamflettjeiben a tudós pályát politikával felcse- 
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rélő  Hóman Bálintot, mint „Magyarország kultúr-hordóját" (pl. a berlini olim-
pia neves 3 magyar aranyérmes napján: „Ave cézár ex aqua exhuzigator! ") Hó-
man különben börtönben halt meg.) 

Az ifjúság körében is terjednek a népi íróknak a magyar problémák megol-
dására kiutat keres ő  műveik. A 40-es években a népi írók egy része a széls őjobb, 
másik része a széls őbal oldalára került. Az egyházi iskolák jelent ősége is tovább 
nő , különösen amikor a II. világháború alatt magyarlakta területek visszakerül-
tek. Virágoznak a szerzetesrendek iskolái, Erdélyben a „status" középiskolái, de 
a nagy hírű  protestáns iskolák is, pl. a Nobel-díjasokat és atomfizikusokat adó 
fasori evangélikus gimnázium. Kétségtelen, hogy a fővárosban és egyes vidéki vá-
rosban több állami iskola is kiemelkedett létszám és hírnév szempontjából. Terjed-
nek új nevelési eszmék és iskolai típusok (John Dewey chicagói professzor cselek-
vésiskolája, Edward Flanagan omahai pap Fiúk Városa, a Waldwerkschule s mint 
ifjúsági mozgalom a cserkészet). A II. világháború utána koalíciós id őben is tovább 
tart ez a fejlődés, 1945-ben pl. Csepelen bencés gimnázium nyílik. 

Az 1948. évi erőszakos államosítás megszüntette az egyházi iskolákat, pe-
dig a falusi iskolák túlnyomó többsége felekezeti volt s a középiskolák nagyobb 
része is. Csak néhány protestáns gimnáziumot hagytak meg. Ezek nagy részét is 
kényszerültek feladni, a nagyon csekély állami támogatás miatt. Bevezették a 
nyolcosztályos általános és a négyosztályos középiskolai rendszert már 1946-
ban. Több új gimnáziumot is alapítottak kisebb helyeken is, számos kollégiu-
mot, a cserkészet helyett az úttör ő t engedélyezték kifejezetten iskolai szervezet-
ként. A nívó többfelé csökkent, bár a központosítással emelni akarták. A falvak-
ban kiveszett a „néptanítói" típus. A pedagógusok világnézeti kényszer alá ke-
rültek. 1950-ben, er ős korlátozással, visszaadtak a katolikusoknak 8 gimnáziu-
mot (2-2-t a bencéseknek, piaristáknak, ferenceseknek és a szegény iskolan ővé-
reknek). Az iskolai hitoktatás lehet ősége papiroson ugyan megmaradt, de ad-
minisztratív eszközökkel és az egyoldalú világnézeti nevelés megkövetelésével 
gyakorlatilag szinte teljesen megsz űnt a városokban. Objektíven el kell ismerni, 
hogy sok kiváló pedagógus biztosította az oktatás nívóját és egyes iskolák tanul-
mányi szempontból is kiemelkedtek. 

Az 1989. évi fordulat után az egyházak és más közösségek számára ismét 
megnyílt az iskolák visszavételének, ill. újak felállításának a lehet ősége, de az 
ország nehéz gazdasági helyzete, továbbá az elmúlt 50 esztend ő  hatása miatt sok 
nehézséggel kell megküzdeniök. 

Mint közvetlenül érintett úgy érzem, meg kell említenem, hogy szerte a 
világban sokfelé működnek magyar nyelvi kurzusok, hétvégi iskolák. Az ország 
történelmi határain kívül egyetlen helyen m űködik ma is magyar gimnázium: 
Dél-Németországban, Kastlban. Gyökerei 1945-be nyúlnak vissza, amikor kü-
lönböző  menekülttáborokban pedagógusok elkezdték tanítani a gyermekeket. 
A kastli gimnázium 1956 óta a német szövetségi és a bajor kormány támogatását 
élvezi. 1956 után különben Ausztriában is volt 6 magyar gimnázium (Grán, Wie-
senhof, Innsbruck, Obertraun, Iselsberg, Kammer am Attersee) és néhány szak-
iskola. Ezek azonban hamarosan megszűntek. A már korábban megindult 
innsbrucki 1963-ig állt fenn. 

Az iskolák mindig a jövőt építették, sokszor háborúk vagy egyéb súlyos 
nehézségek közepette. Meggyőződésünk, hogy ezt teszik most és a jöv őben is. 
Erre tanít bennünket a magyar iskola ezer éve. 
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SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Budapest) 

MAGYAR NEMZETISÉGI OKTATÁS SZLOVÉNIÁBAN *  

Nyelvterületünk délnyugati csücskében manapság kizárólagos az ún. kétnyelv ű  
oktatási és nevelési forma, amely a nemzetiségileg vegyesen lakott területen: a 
Mura folyó és a magyar határ közötti Muravidéken — a mai lendvai (Lendava), 
marácfürdői (Moravske Toplice) és hodos-sali (Hodoš-Šalovci) járásban (ott: 
községben) — általános. A következ őkben először vázolom a mai helyzet 
előzményeit, majd áttekintést adok a kétnyelvű  oktatás főbb jellemző iről az 
óvodától az egyetemig, végül összefoglalom az ezen tanulási forma hiányossá-
gaira rámutató, újabb muravidéki bírálatokat. 

A trinanoni békeszerződést megelőzően Vas és Zala megyéknek a kés őbbi 
Szerb—Horvát—Szlovén Királysághoz csatolt településein külön magyar és szlo-
vén anyanyelvű  egyházi, majd elemi népiskolák működtek. A kisebbségi sorba 
kerüléskor a magyar nemzetiség számára 16 elemi iskolában 29 anyanyelv ű  osz-
tály állt rendelkezésre. Egyidej ű leg az alsólendvai polgári iskolában magyar 
nyelvű  oktatás folyt, a vend-szlovén mint idegen nyelv kötelez ő  hallgatásával. A 
30-as évekig — nem kismértékben a más vidékekr ő l odatelepített szlovén peda-
gógusok nyelvi türelmetlensége és a minisztériumi rendelettel megnövelt mini-
mális tanulólétszám okán — fokozatosan elsorvadtak, ill. váltak szlovén nyelv űvé 
a magyar tanintézetek. 1938/39-ben a szül ők tömegesen kérvényezték magyar 
nyelvű  iskolák megnyitását, amire azonban csak 1941-44-t ől, a vidéknek idő le-
gesen az anyaországhoz való visszacsatolása után nyílott lehet őség. 

1945-58 között külön szlovén és magyar tagozatok m űködtek. Az 1958/59-
es tanévben a magyar lakosság zömét magában foglaló, akkori lendvai járás 3067 
tanulója közül 1206 tartozott a magyar nemzetiséghez, mintegy harmaduk már 
szlovén tagozatba járt. Miután a rosszabb szervezettség, felszerelés meg a 
későbbi továbbtanulás kisebb esélye miatta szül ők egyre kevésbé íratták magyar 
osztályba a gyermekeiket, az asszimiláció csökkentésére, egy jugoszláv szövetségi 
párthatározat nyomán, 1959/60-tól bevezették az ún. kétnyelv ű  oktatási formát. 

A kétnyelvűség ebben az esetben kölcsönös, ugyanis a nemzetiségileg ve-
gyesen lakott területen valamennyi tanuló számára csak ilyen oktatási forma áll 
rendelkezésre, függetlenül az anyanyelvükt ől. Már az óvodában valamennyi ne-
velő i tevékenység mindkét nyelven zajlik: az anyanyelv ű  kifejezőkészség fejlesz-
tésével egyidej űleg ismertetik meg a gyermekeket a környezet nyelvével. Az 
1995/96-os tanévben a Muravidék 22 óvodai csoportjában 41 nevel ő  foglalko-
zott 398 gyermekkel, akiknek mintegy négytizede tartozott a magyar nemzeti 
közösséghez. Ugyanezen adatok az általános iskolákban: 78,127 és 1248. Mind-
két intézménytípus esetében egy évtized alatt a növendékek száma 22-26%-kal 

* Elhangzott Szabadkán, a Magyarságkutató Tudományos Társaság által 1996. 
november 23 -án rendezett, Anyaországukon kívül él ő  nemzetiségek anyanyelv ű  
oktatásának kérdései c. tanácskozáson. 
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csökkent, ami meghaladja a lakosságszámnak a két legközelebbi népszámlálás 
között mintegy 10%-os fogyását. 

A kétnyelvű  általános iskola alsó tagozatán, minden tantárgy esetében tel-
jes a kétnyelvűség, kizárólag az anyanyelv és a másik nyelv órái egynyelv űek. 5-8. 
osztályig a tárgyak zömét már szlovénül tanítják, de az elmélyítés, összefoglalás, 
begyakorlás, a szakkifejezések lejegyzésével magyar nyelven is folytatódik. Fe-
leléskor a diák a két nyelv bármelyikét használhatja. Akik tanulmányaik kezde-
tén a magyar nyelv hangsúlyos fejlesztése mellett döntenek, azok számára az ún. 
magyar nemzeti programmal bővül a tananyag. Ilyen, az identitást közvetlenül 
befolyásoló tárgyak az anyanyelven kívül a természet- és társadalomismeret, a 
történelem, a földrajz, a képz őművészeti és zenei nevelés, valamint a testnevelés. 

A kétnyelvű  oktatás előzmények nélkülisége az els ő  évtizedet gyakorlatilag 
a kísérletezés id őszakává tette, folyamatosan csiszolódott az oktatás-nevelés 
módszertana, álltak át a pedagógusok az új tanítási formára. A sajátos tanesz-
közök, az adekvát felkészültséggel rendelkez ő , megfelelő  számú tanerő  hiánya, 
a metodikai kidolgozatlanság, a szül ők kezdeti bizalmatlansága 1969-ben alkot-
mánybírósági perhez is vezetett: a területen él ő  691 szlovén nemzetiségű  polgár 
keresetet nyújtott be a kétnyelv ű  iskolaforma ellen. Az egy évig tartó eljárást 
követően a magyar nemzetiség győztesen került ki a perb ől: magasabb szintre 
emelték a kétnyelv ű  okatást, javaslatokat tettek az intézmények káder- és pénz-
ügyi gondjainak az enyhítésére, s ő t indítványozták az iskolatípus középfokú 
megfelelőjének a megteremtését is. 

Szlovénia magyarlakta területein az elcsatolástól a 80-as évek elejéig — az 
1941-44-es időszaktól eltekintve — nem működött magyar nyelv ű  középiskola. 
1945 után a bányászat, a vegyészet és a fémipar számára képeztek Lendván szak-
munkásokat, ill. technikusokat, szlovén és rövid ideig szerbhorvát nyelven. 
1981/82-ben létesült a lendvai kétnyelv ű  középiskolai központ, amely pedagó-
giai-társadalomtudományi, közgazdasági-pénzügyi, gépésztechnikusi szakokon 
kétnyelvű , a fémformáló szakmunkásképz ő  részlegén pedig nyelvoktató típusú. 
Az intézmény 19 osztályát 1995/96-ben 310 tanuló látogatta, az őket tanító 45 
pedagógus mellett. A Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területen kívü-
li településein 6 középiskolában 1976 óta heti 3 órás fakultatív magyar anya-
nyelvápolásra nyílik lehetőség. 

A két világháború között nem folyt magyar pedagógusképzés Szlovéniá-
ban. 1949-51 között a háború után fellépett tanárhiányon „gyorstalpaló" tanfo-
lyamokkal igyekeztek enyhíteni. Az 50-es, 60-as években számos muravidéki 
magyar hallgató szerzett oklevelet a szabadkai tanítóképz őben, 1959 után a két-
nyelvű  oktatás számára a muraszombati képz ő  is bocsátott ki pedagógusokat. 
Szerepüket a maribori egyetem (1985-ig pedagógiai akadémia) pedagógiai ka-
rán 1966-tól a magyar lektorátus vette át, ahol folyamatosan anyaországi szak-
ember dolgozik. 1980 óta magyar nyelv és irodalom tanszék (utóbb intézet) is 
kiépült az intézményben, amelynek feladata a kétnyelv ű  óvodák, általános és 
középiskolák számára tanerők képzése, továbbá fordítók, tolmácsok magyar 
nyelvű  felkészítése. A lektori órákat, a nyelvünk iránt érdekl ődők mellett, más 
szakos magyar nemzetiségű  hallgatók is látogatják. A magyar szakra járók szá-
ma évfolyamonként néhány fő , munkájukat 1971 óta a szombathelyi tanárképz ő  
fő iskoláról érkezett vendégtanár segíti. 
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A szlovén főváros, Ljubljana tudományegyetemének orientalisztikai tan-
székén is dolgozik magyarországi lektor. Az utóbbi másfél évtizedben — állam-
közi megállapodás alapján — mód nyílik muravidéki fiatalok magyarországi 
felsőoktatási intézményekben való továbbtanulására. A közösség szükségletei-
vel összhangban, évente 5-10 hallgatójuk nem csupán bölcsészettudományi, ha-
nem a legkülönbözőbb művészeti, természettudományos, orvosi, m űszaki és ag-
rár szakokon szerez oklevelet. 

A Szlovéniában meghonosodott kétnyelv ű  oktatási formát — a kétségtele-
nül meglévő  pozitívumai mellett — többségi és kisebbségi oldalról számos bírálat 
érte az elmúlt időszakban. A szlovén szülők egy része az 1969. évi, említett al-
kotmánybírósági pert megelőzőhöz hasonló kérvénnyel fordult a parlamenthez, 
az egynyelvű  oktatás visszaállításáért. A hiányos didaktikai, módszertani esz-
köztár, a mindkét nyelvet egyforma felkészültséggel beszél ő  pedagógusok kis 
hányada következtében, a harmonikus kétnyelvűség egyensúlya helyett, erősöd-
tek a magyart a köznyelvt ő l a konyhanyelv felé taszító, diglossziás jelenségek, 
így az oktatás a beolvadást sem tudta kell őképpen fékezni. Miután ezt a vonat-
kozó jogszabály is lehet ővé teszi, nem kizárt, hogy a jövőben ismét szétválaszt-
ják a szlovén és magyar tagozatokat. A közösség kis létszámából adódóan meg-
oszlanak azonban a tanári és szül ő i vélemények az esetleges önálló magyar ta-
gozatok életképességét illet ően. 

A kétnyelvű  oktatás a rendszerváltozásig a Muravidéken afféle tabutéma 
volt: a testvériség-egység kirakatpolitikája nevében csak dicsérni volt szabad. A 
valóságban viszont nem biztosította maradéktalanul az oktatás és a nyelvmeg-
tartás kölcsönössége elvének -- amelyet annak idején lefektettek — a megvalósu-
lását. Van, aki egyenesen katasztrófahelyzetet emleget, a maribori tanszékve-
zető , Varga József pedig így fogalmaz: „A magyar gyermekek anyanyelvi tudása 
rohamosan szegényül, az anyanyelvükön történ ő  szakmai gondolkodásra szinte 
képtelenek, a nemzeti azonosságjegyeik küls ő  és belső  alkalmazás-igényeinek a 
szintje egyre kopik áz anyanemzetükhöz szellemileg, lelkileg és érzelmileg köt ődő  
magatartás-értékrendszerük tisztázatlan, gyökértelen s a tudatos magyarság- és tör-
ténelemvállalásuk szorongásos, bizonytalan és közömbös." Bokor József, aki szin-
tén Mariborban tanít, burkolt nyelvi megfélemlítésr ő l ír, aminek következtében 
a szülők a többségi nyelvű  kommunikáció felé irányítják gyermekeiket, a vélt 
nagyobb érvényesülési esély érdekében. Leszögezi azt a jogos elvárást is, misze-
rint a kétnyelvű  oktatás reformja során els ő  lépésként, a többség nyelvének fa-
vorizálása helyett, ki kell mondani az anyanyelv dominanciájának alapelvét. 
Szorgalmazza azt is, hogy a jövőben strukturálandó tananyag zömét, a törzs-
anyagot a kétnyelvű  iskolában mindkét nyelven, a kiegészít ő  anyagot pedig ki-
nek-kinek csak az anyanyelvén kellene elsajátítania. Göncz László, a lendvai 
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója kevesebbel is beérné: egy-
két tantárgy magyarul tanulásával emelné a nyelvi készség szintjét, így azt senki 
sem tekinthetné hátráltató tényez őnek az esetleges szlovén nyelvű  továbbtanu-
lásnál. Amennyiben a Bokor által javasolt változtatás megbukna a szlovén ajkú 
szülők ellenállásán, Göncz a tengermelléken már m űködő  modellt ajánlaná: 
szlovén iskolát a magyar nyelv kötelez ő  tanulásával. Hogy ez a nyelvoktató típu- 
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sú iskolaforma mit jelent az identitás őrzés szempontjából, azt a magyarországi 
kisebbségi intézmények tapasztalatából tudjuk... 

Az asszimiláció lassítására Zágorec-Csuka Judit az egynyelv ű  magyar isko-
lahálózat visszaállítása mellett érvel, amely nem zárná ki a szlovén iskolákban 
továbbra is megtartható, fakultatív magyar nyelvoktatást. Az anyanyelv ű  magyar 
általános iskolára, véleménye szerint, szilárd alappal épülhetnének rá a szlovén, 
illetve a választható magyarországi középiskolák. Mások mellett ő  is érzékeli a 
felvetés kétkimenetel űségét: a szülők és a pedagógusok várható ellenkezését, a 
csaknem négy évtizede nem gyakorolt önállóságtól való ódzkodást, a politikai 
manipuláció lehetőségét. A beolvadás fő  okát a legtöbb elemző  abban látja, 
hogy — a pozitív jogi környezet ellenére — a magyar nyelv társadalmi státusa 
Szlovéniában nem vált a gyakorlatban egyenrangúvá a szlovénnal. Történelmi, 
társadalmi, lélektani okokból nem alakult ki olyan helyzet, mint a szlovén ten-
germelléken, ahol az olasz nyelv, az olasz értékek elsajátítását a többségi szlovén 
nemzet tagjai is fontosnak tartják, magyarán presztízse van a kisebbség kultúrá-
jának. 

Varga József az óvodai nevelésnél kezdené a reformot, ahol — az eddigiek-
kel ellentétben — csak olyan taner őket alkalmazna, akik mindkét nyelvet egyfor-
mán beszélik és szívesen is alkalmazzák. „Ha kétnyelvű  óvodáinkban nem alapo-
zódnak meg a gyermekek értelmi és érzelmi életére nagyban kiható alapdiszpozíciók 
az egyénformálás jegyében, akkor az általános iskolák nevelési-oktatási rendszeré-
ben már az első  osztályban olyan hiányosságokkal és gondokkal találkozunk, ame-
lyeket pótolni nagyon nehéz, talán nem is lehet, s így a nevel ők munkája csak fél-
munka lehet (..) A tolerancia, az elnézés, a nyelvismeret hiánya {f őleg a magyaré!) 
és talán a szakszerűtlenül végzett munka juttatta el oktatásunkat mai állapotába. 
Ki, illetőleg kik felel ősek ezért?! Ezt is tudjuk És ez így fokozódik iskolatípusokként 
fölfelé az egyetemig; s csak 35 év után döbbentek rá sokan a valóságra, és szembe-
sültek tudatosan a magyarság-önazonosság jegyeinket megalázó és sorvasztó 
ténnyel, hogy a Muravidéken él ő  mintegy tízezer őshonos magyar nem tud már 
elfogadható szinten magyarul, értékes régiótájszólása idegen nyelvi elemekkel ke-
vert, de szlovénul sem tud" — szögezi le a szlovéniai magyar tanárképzés els ő  
embere. 

A maribori magyar tanszék fennállásának 15. és a lektorátus 30. évforduló-
ja alkalmából ez év novemberében megrendezett tudományos tanácskozás szin-
te minden résztvevője úgy vélekedett, hogy az eddig dicsért kétnyelv ű  oktatás 
nem hozta meg a tőle elvárt eredményeket a Muravidéken, s ő t, a magyar nyelv 
hanyatlik, alárendelt szerepet játszik a többségi nemzet nyelvéhez viszonyítva. 
Szűkülnek az anyanyelv funkciói, szaporodnak a nyelvhelyességi hibák. A ma-
gyar nyelv további romlásának, netán elt űnésének megakadályozása érdekében 
mihamarabb újból át kell gondolni a kétnyelvű  oktatás rendszerét, meg kell 
tenni a szükséges változtatásokat. Halász Albert szerint „nem maradhatnak 
annyiban a konferencián elmondottak, hiszen minden elméleti általánosításnak 
annyiban van értelme, amennyiben abból valami a gyakorlatban is megvalósulhat". 

Gyökeres pedagógiai, didaktikai, módszertani, pszichológiai, emberi szem-
léletváltás s a társadalmi környezet jó irányú megváltozása szükségeltetik tehát, 
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amelynek folyományaként a tényeket elkend őző, folyamatos kompromisszum-
keresést a tennivalókkal való bátor szembenézés, a cselekvés vállalása válthatja 
fel. A térségünkben páratlan, alkotmányos környezet: a területileg biztosított, 
kulturális autonómia adott, csak kell ő  határozottsággal és szakmai felvértezett-
séggel el kell érni az elvek maradéktalan érvényesülését a gyakorlatban. Hogy 
lesz-e elég civil kurázsi az el őrehaladott beolvadást érzékel ő  muravidéki magyar 
értelmiségben a biztonságos csend, a jólét sáncai mögé való visszahúzódás, a „ne 
szólj szám, nem fáj fejem" mentalitás leküzdésére, azt a jöv ő  dönti el. 
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HORVÁTH MÁTYÁS  

A NEMZETI KISEBBSÉGEK HELYZETE 
KÖZÉP-EURÓPÁBAN *  

A századfordulón az akkori birodalmakon belül komoly politikai feszültség-for-
rást képezett a megoldatlan nemzetiségi kérdés. Az I. világháború befejeztével 
remény ébredt a tömegekben, hogy évszázados igazságtalanságok végére tesz-
nek pontot. Woodrow Wilson amerikai elnök 14 pontból álló békejavaslata volt 
a rendezési terv kiinduló alapja. Ez az okmány kihangsúlyozta a népek önren-
delkezési jogát, az új államok határainak megszabását a nemzeti elv érvényesí-
tése alapján. Sajnos a gyakorlatban viszont kompromisszumos megoldások születtek, 
amik a következő  évtizedekben számos európai konfliktus kirobbantóivá váltak. 

A népek önrendelkezési joga csak a gy őztesekre vonatkozott. A „b űnös" 
nemzetek csupán beletör ődhettek az új nemzetállamok határainak megállapí-
tásába, amelyek a legritkább esetben juttatták érvényre az etnikai elvet. A Nép-
szövetség, amely 1919-ben jött létre, feladatául t űzte ki a nemzetek együttm ű -
ködésének előmozdítását, a nemzetközi béke és biztonság megteremtését. Cél-
kitűzései azonban éppolyan kompromisszumosan valósultak meg, mint Wilson 
elnök béketerve: sem a politikai konfliktusokban, sem a nyílt agresszió megfé-
kezésében nem tudta érvényre juttatni elveit. 

Az új nemzetállamokban számos etnikai csoport maradt, a hajdani állam-
alkotó nemzetek tagjai. Ezek az etnikai csoportok két évtizeden át a térség po-
litikai konfliktusainak generátorai voltak, A tényez ő  oka könnyen értelmez-
hető : egyrészt a kisebbségi jogok hiánya, másrészt az anyaországok politikai 
aspirációi, melyeket etnikai csoportjaik helyzetével indokoltak. 

Az új nemzetállamok nyers nacionalizmusához viszonyítva Csehszlovákia 
valóban messzemen ően biztosította a kisebbségek polgárjogait. Ennek hagyo-
mánya a demokratikus hagyományokban, az együttélés és heterolingvizmusban, 
a műveltségi szintben fedezhet ők fel. A cseh példa azonban egyetlen a térségben! 

A II. világháború ideológiai alapjai közismertek. Az árja faj fels őbbrendű -
sége, a nemzeti „élettér" biztosítása (tulajdonképpen a nemzetközi piac újrafel-
osztása). A következmény: újabb világégés 50 millió halottal, kimondhatatlan 
szenvedéssel és rombolással! S már a háború végén megkezd ődött Közép-Euró-
pa etnikai átrendeződése. Valóságos exodus indult az anyaországok felé, amely 
folytatódott a háború utáni szervezett kitelepítéssel, azaz a tervszer ű  etnikai 
tisztogatásokkal. 

A Vajdaság területén 1941-ben 332 000 német élt, illetve a lakosság 
20,6%-a tartozott a német etnikumhoz. 1981-ben 3000 személy vallotta magát 
németnek, ill. a lakosság, 0,2%-a! A németség eltünésével kapcsolatban meg 

Elhangzott Szabadkán, a Magyarságkutató Tudományos Társaság által 1996. 
november 23 -án rendezett, Anyaországukon kívül él ő  nemzetiségek anyanyelv ű  
oktatásának kérdései c. tanácskozáson. 
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kell említenünk azt a 94 000 áldozatot is, akik a gy űjtő táborokban vagy a kivég-
zésekben lelték halálukat... 

Az itt élő  magyarság soraiból 1944 őszén kb. 40 000 személyt végeztek ki 
represszióként a magyar hatóságok tetteivel kapcsolatban. Ám itt is létezett egy 
kitelepítési. terv! 

1945 őszén a Telepítésügyi Minisztérium tervet készített 80 000 magyar 
kitelepítésérő l azokból a járásokból, ahol zömmel magyarok éltek. A cél egyér-
telmű  volt: megváltoztatni a terület etnikai összetételét a béketárgyalások és a 
békeszerződések megkötése előtt. 

Hasonló jelenségekkel találkozunk a térség minden államában. Csak az 
adatok és az etnikum változik. De sajnos, több esetben csak az adatok mások, 
de ugyanazon etnikai csoportokat sújtották a megtorló m űveletek. 

A szocialista államrendszerek megszilárdulásával a kisebbségi kérdés leke-
rült a belpolitika és külpolitika napirendjéről. A belpolitikában a „proletár in-
ternacionalizmus" hangoztatásával, verbális nyilatkozatokkal elintézettnek vél-
ték a kérdést. A jelszavak mögött valójában igen tarka kép alakult ki. A legtöbb 
helyen a kisebbség helyzete súlyosabbá vált, mint a polgári társadalmi rendsze-
rekben. Máshol viszont el őfordult (pl. Jugoszláviában), hogy valóban javult az 
egyes etnikai csoportok helyzete. Tulajdonképpen ilyen környezetben az állam-
alkotó nemzetek egyenrangúságának biztosításából húztak hasznot a kisebbsé-
gek. Egyszerűen nem lehetett kivételt tenni egy-egy etnikai csoporttal! 

A szocialista államok közötti viszonyban közhellyé vált a kisebbségek híd-
szerepének hangoztatása. Ennek értelmében a kisebbség közvetít ő  szerepét 
emelték ki verbális szinten úgy, hogy ne kelljen szembenézni a gyakorlati prob-
lémákkal. Tulajdonképpen a verbális nyilatkozatok azt a tényt takargatták, hogy 
az államközi viszonyokban a kisebbségek helyzetér ő l nem ildomos beszélni. Va-
lahogy úgy kezelték azt a kérdést, mint kényes témákat a jobb társaságban, mint 
valami intimitást. 

A felszín alatt azonban halmozódtak az indulatok. A proletár diktatúrák 
némi liberalizálódásával megindult a munkaer ő  elvándorlása. Ezek az államok 
ahelyett, hogy bekapcsolódtak volna a nemzetközi munkamegosztásba, az 
erősödő  Nyugat munkaerő-szükségletét elégítették ki. Az áhított magasabb ke-
reseteket, életszínvonalat egyes államokban úgy hasznosították, mint valaha a 
rabszolgákat a rabszolgapiacon: meghatározott összeg ellenében távozhattak a 
kisebbségek az anyaországba! 

Másutt hallgatólagosan támogatták a kisebbségek kivándorlását. Így konf-
liktus nélkül megoldódtak bizonyos etnikai kérdések. Tulajdonképpen már ek-
kor megkezdődött leplezett formában egyes területeken az etnikai tisztogatás! 

Kik távoztak el önként hazájukból? A fiatal és képzett rétegek. A korszer ű  
iparnak egyre több jól képzett dolgozóra van szüksége, és ezt az igényt igyekszik 
kielégíteni a nemzetközi munkaer őpiacon. Egyes felmérések szerint a befogadó 
államokban a vendégmunkások iskolai végzettsége magasabb az őslakosság át-
lagos iskolai végzettségénél! 

A következmény nem azonnal észlelhet ő , de végzetes. A biológiailag is ter-
mékeny generációk vándorolnak el, és maradnak az id ős, biológiailag terméket-
len generációk. Ennek következménye éppúgy évtizedek múltán lesz tragikusan 
észlelhető , mint a szellemi szférában bekövetkez ő  változás. Az etnikai nemzet-
tudat a legfejlettebb az értelmiségi rétegnél. Ha ezek eltávoznak, elt űnnek, a 
megmaradt népesség hajlamosabb lesz az asszimilációra. 
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A vendégmunkások egy ideig tartják kapcsolataikat a régi hazával. Ám 
gyermekeik már az új környezetben születnek, ott járnak iskolába, kétnyelv űek 
lesznek vagy nyelvet cserélnek. Egyre szorosabbak tehát a társadalmi-gazdasági 
kapcsolatok az új környezettel. Ha az óhazában válság keletkezik, tömegesen 
mondanak le állampolgárságukról, mondanak le önként nemzeti identitásukról... 

A szocialista tömb országaiban a rendszerváltást nem az ideológia bukása 
kényszerítette ki, hanem a gazdasági rendszer válsága. Igazi ellenzéki réteg és 
társadalmi erő  híján a renegát kommunisták, konvertiták voltak a változások 
hordozói. A tömegek manipulálásában évtizedek alatt kialakított politikai ref-
lexiókkal éltek, és természetes maradt, hogy az új uralkodó párt vagy hatalmi 
réteg nézetét a tömegeknek kinyilatkoztatásként kellett fogadni. 

Ha a konvertita újpolitikus garnitúrák valóban elfogadják a privatizációt és 
a piacgazdálkodást, akkor le kellett volna mondaniuk arról, hogy az állam és az 
uralkodó párt közvetlenül beleavatkozhasson a gazdasági folyamatokba, vagy 
hogy kisajátítsa a profitot. Erről azonban egyetlen államban sem mondtak le, 
vagy csak részben történt meg ez az átállás. Tehát mindenütt felemás megoldá-
sok születtek, ami az egyébként is hanyatló gazdaságot és életszinvonalat sújtot-
ta a legnagyobb mértékben. 

A tornyosuló problémákat meg kellett indokolni. Mi sem természetesebb, 
mint ellenséget találni, aki mindenért okolható. Ez lehet egy nemzeti kisebbség 
(pl. albán) vagy a szövetségi államokban az államalkotó nemzetek más tagjai. 
Megkezdődik tehát a nemzeti homogenizáció! 

Ez a totalitáriánus tömörítés megfosztja az egyént a különböz őségre való 
jogától, a független gondolkodástól: az alkotó gondolkodású ember autonómiá-
ját pusztítja el. Elsorvasztja a gondolkodást, uniformizálja az elmét, nyájjá deg-
radálja az egyedeket, akik természetes tényként könyvelik el, hogy kötelesek 
követni a nemzeti vezért. A vezér pedig meghirdeti, hogy egyenl őbbek vagyunk, 
mert mi vagyunk többségben (lásd Orwel: Állatfarm!), a nemzet minden tagjá-
nak egy határon belül kell élnie. A nemzetközi jogi normákra hivatkozva meg-
hirdetik, hogy a többségi nemzet önrendelkezési jogainak érvényesülniük kell 
ott, ahol többségben élnek. Az értelmiségnek igazolnia kell a nacionalista tézi-
seket: hirdetniük kell a nemzet nagyságát, a dics ő  múltat, a nemzeti fels őbbren-
dűséget, a katonai erényeket, a nemzeti méltóságot. A történelem még emléke-
zik ezekre a nézetekre: ein Volk, ein Reich, ein Führer... Csak akkor azt a hitleri 
nemzetiszocializmus hirdette! 

Európa évtizedek óta óriási er őbevetéssel az integráción dolgozik. A nyolc-
vanas évek végére úgy látszott, hogy ez betet őződhet, s a merev ideológiáktól 
megszabadult Közép-Európa is csatlakozhat az egységes Európához. Ám a vá-
rakozásokkal ellentétben azt kellett tapasztalni, hogy egy ellentétes irányzat 
bontakozott ki, a dezintegráció. A szövetségi államok széthullottak vagy szét-
hullanak. Ugyanis az „egyenl őbb az egyenlők között" elv sehogy sem volt elfo-
gadható az államalkotó nemzetek számára. A nemzeti hegemonizmus ellen úgy 
védekeztek, hogy éltek önrendelkezési jogaikkal, megalkották nemzeti állama-
ikat. A Balkán térségében ez a folyamat nem zajlott le vér nélkül! 

Pl. 1991 augusztusa és 1992 augusztusa közötti id őszak mérlege: 
13 000%-os infláció, 
az átlagkeresetek 68 DEM-re zuhantak, 
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— 24 000 halott, 
50 000 sebesült, 
44 000 eltűnt, 
2 760 000 menekült. 

És ez csupán a kezdet volt... A végs ő  mérleg, egyetlen utódállam, Szerbia 
viszonylatában a következő : 

1000 000 munkanélküli, 
600 000 személy kényszerszabadságon, 
700 000 menekült, 

— 300 000 fiatal diplomás disszidens, 
— 200 DEM átlagkereset. (Magyar Szó, 1996. nov. 14.) 
Mindezek kézzelfogható tények. Ám a negatív példa követ őkre találhat, 

mert azt kell tapasztalnunk, hogy a világ lényegében nem tesz határozott intéz-
kedéseket az er őszak megfékezésére. 

A negatív példa a következ őkben jut érvényre: 
— embertelen etnikai tisztogatás: a nemzetállamok létrehozása érdekében 

semmi eszközt ő l vissza nem riadva százezreket űznek el ősi szállásterületeikrő l; 
vallásháború veszélye. 

Hátborzongató, ha arra gondolunk, hogy mindez átterjedhet Keletre is. De 
vegyük számba a tényeket: 

a rendelkezésre álló adatok szerint 15-20 millió orosz él a Szovjetunió 
utódállamaiban. A nemzeti türelmetlenség el ől máris több százezer orosz me-
nekült el. A gyűlölet, ha az etnikai tisztogatás olyan méreteket ölt, mint a Bal-
kán térségében, egy újabb népvándorlást idézhet el ő . A népvándorlás hullámai 
pedig mindig egy irányba hatottak: keletről nyugat felé. Azaz az Egyesült Euró-
pa olyan menekültáradattal találhatja magát szembe, ami fölborítaná a konti-
nens rendjét, szétzilálná évtizedek integrációs törekvéseit. 

Mi a megoldás? 
A volt Jugoszlávia területén nemzeti autonóm területek, köztársaságok 

jöttek létre azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az önrendelkezési jog alapján 
csatlakozni fognak az új szövetségi államhoz. Ennek jelenleg egyedüli akadálya 
az, hogy a világ ragaszkodik a határok sérthetetlenségének elvéhez. Ugyanakkor 
a nemzeti kisebbségek körében is jelentkezik az autonómia igénye. Személyi 
autonómiát, autonóm körzeteket, enklávékat emlegetnek. E nézetek hirdet ő i 
megfeledkeznek a kisebbség azon részeir ő l, akik kívül rekednének a kisebbségi 
autonóm területeken. Azok számára ki biztosítja az alapvet ő  emberi jogok ér-
vényesítését? Más veszély is fenyeget. Az önrendelkezési jog olyan érvényesíté-
se, hogy csatlakozhassanak az anyaországhoz. Ebben az esetben az egész térség 
elkerülhetetlenül lángra lobbanna! 

Konrád György, a PEN Club volt elnöke így látta a kérdést: „Minél fiata-
labb egy nacionalizmus, annál türelmetlenebbül követeli a legy őzött kisebbség 
asszimilációját és önmegtagadását... Milliók válnak földönfutóvá, és ezért a po-
litikusok a hibásak. Az önrendelkezési jog abszolutizálása a vegyes lakosságú 
területeken és a szeparatizmus támogatása rendkívül veszélyes játék... A kelet-
európai ún. posztföderatív nacionalizmusok között nem lehet különbségeket 
tenni, hiszen ahelyett, hogy a meglevő  föderációkban alakítanák ki az együttélés 
érvényes formáit, türelmetlenül szétverik a meglév ő  viszonyokat és megsértik 
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azok szabályait. Nem volna-e okosabb, ha minden egyes lakos jogait ott, azon a 
helyen garantálnák, ahol élnek ezek az emberek, függetlenül attól, milyen val-
láshoz és nemzethez tartoznak?" 

Tőle függetlenül Milan Panić  volt jugoszláv kormányfő  a következőképpen 
nyilatkozott a kérdésr ő l. „Jugoszláviának szavatolnia kell minden nemzeti ki-
sebbség jogait. Csak egy szabadság létezik, az pedig a teljes szabadság." 

Egy író, egy politikus azonos nézetet vallottak a kisebbségi kérdésr ő l. Be-
vallom, azért idéztem nyilatkozataikat, mert magam is hasonló nézeten vagyok: 
a kisebbségi jogok szavatolását az általános emberi jogok gyakorlati megvalósu-
lásában látom, beleértve az önszervez ődés jogát is. A teljes polgári szabadság-
jogok biztosítása lehet ővé tenné 

a nyelvhasználati és íráshasználati jogot mindenütt, ahol a kisebbség na-
gyobb számban él, 

az anyanyelvű  iskoláztatást, 
— a művelődési lehetőségek megteremtését, 

az etnikai identitástudat megtartását, 
az integrációt az adott társadalomban. 

E jogok megvalósításához a többségi nemzetnek még anyagi áldozatokat 
sem kellene hoznia. Ugyanis a kisebbség számarányosan részt vesz a nemzeti 
össztermék megteremtésében. A közigazgatásra, igazságszolgáltatásra, közok-
tatásra és közm űvelődésre kiválasztott eszközök megteremtésében is tehát. Így 
joga van ezekhez az eszközökhöz, joga van anyanyelvi kultúrája fejlesztéséhez. 
Ha ettő l a jogtól megfosztják, abban az esetben az eszközöket átömlesztik, tehát 
jogfosztásról beszélhetünk. Pl. statisztikailag kimutatható, hogy a Szerbiában 
élő  magyarság nagyobb arányban vesz részt a nemzeti össztermék megteremté-
sében, mint amennyit anyanyelvi iskoláztatására fordítanak. A kisebbségi jogok 
érvényesítése tehát a más nemzetiség űeknek nincs terhére. 

A kisebbség—anyaország relációban bonyolúltabb nézetek merülnek föl. 
Egyes etnikai csoportok azt hangoztatják, hogy az anyaországnak határozottab-
ban kellene beavatkoznia helyzetük rendezésébe. Személy szerint nekem az a 
nézetem, hogy az anyaország a nemzetközi fórumokon fejtse ki tevékenységét 
az általános emberi jogok gyakorlati érvényesítése érdekében minden etnikum 
viszonylatában minden társadalomban. 

A kisebbség viszonya az - anyaországgal is többtényez ős kérdés. A fizikai, 
érzelmi és kulturális kapcsolat mindenkor függ 

az egyének etnikai identitástudatától, 
az államon belüli osztályviszonyoktól, 
az adott történelmi helyzett ől, 
az egyén helyétől a regionális gazdasági rendszerben, 

— az anyaország gazdasági erejét ől, 
— az anyaország nemzetközi tekintélyét ő l. 
E tényezők részletes taglalása külön tanulmányt igényelne. Ám lehet, hogy 

a jövőben sor kerül olyan tematikus konferenciára, ahol az egész térség kisebb-
ségi problémáival foglalkozhatunk, és a fenti szempontokat is részletesen kifejt-
hetjük. Mert nem csupán a magyar kisebbség helyzete, hanem Szerbia kisebbsé-
gei, a szerbség és a kisebbségek viszonya is megérne egy alapos elemzést, mond-
juk a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia szervezésében. 
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SILLING ISTVÁN 

SZENT ANNA TISZTELETE ÉS ÁBRÁZOLÁSA! 
A BÁCSKÁBAN 

Jakab apostol ősevangéliuma és más, szintén apokrifnek min ősített írások szól-
nak csupán a szent nagyszül őkrő l, Annáról és Joakimról. A Biblia azonban nem. 
Épp ezért elég nehéz a Szent Anna életére vonatkozó adatok felderítése, de a 
kultusz terjedésének magyarázása már kevésbé az. Hiszen a szentföldi háborúk-
ból hazatérő  keresztes lovagok egészen Nyugat-Európáig vitték hírét az újon-
nan megismert szentnek, Krisztus nagyanyjának. A bibliai említés nélküli Szent 
Anna tisztelete tehát a XIII—XIV. században kezd terjedni, abban a korban, ami-
kor is „Krisztus emberi természete és emberi valósága felé fordultak a hív ők". A 
Krisztus rokonságára vonatkozó hagyománnyal az említett lovagok a Szentföl-
dön ismerkedtek, s szinte velük egy időben kezdik terjeszteni a ferences barátok 
is az ember-Krisztus tiszteletét, s egyrészt az ő  tevékenységüknek köszönhet őek 
archaikus, avagy apokrif népi imádságaink is, melyekben Szent Anna alakja szintén 
felbukkan a Megváltó családfájának els ő  emberi személyeként, az Erdélyi Zsuzsan-
na által kozmikus genezisnek nevezett motívumban a maga archetipikus jegyeivel. 

A kultusz magyar vidékeken történ ő  elterjedése még a török uralom el őtti 
időkre tehető , s Szent Anna tis7.tcicte azóta is töretlen. Bálint Sándor kimuta-
tása azt példázza, hogy a templu m tit ulusok között övé a negyedik hely a mai 
Magyarország területén. Az álta !un l vizsgált dél-alföldi területen azonban ilyen 
korai emlékeket hiába keresnénk, h:s'cn a keresztény lakosság újratelepítése 
csupán a XVII. század végén kezdfSdo t meg, s a XVIII. században vált intenzív-
vé. Igy tehát nem kell csodálkozni azon. hogry a Délvidék meglév ő  egyházművé-
szeti anyaga fiatal, esetleg szegényes. Bizony „amikor gróf Csáky Imre (1710-
1782) kalocsai érsek lett, egész főegyházmegyéjében csak hét katolikus plébáni-
át talált", pedig kiterjedése révén a legnagyobbak közé tartozott. Az ő  korában 
megy végbe e nagy táj újraszakralizálása, akkor épülnek az új, egyszer ű  és ki-
csiny, patics- vagy vert falú, nádtet ős templomok, jobbára kápolnák. A temető -
és kálváriakápolnák pedig még később, a XVIII. század végén, illetve jobbára a 
XIX. században, s ő t a mi századunk elején. 

A Bácskába érkez ő  új populáció körében nem lehetett ismeretlen Szent 
Anna asszonyalakja, akinek itt — s most a mai Vajdasághoz tartozó Bácskára 
gondolunk — három katolikus temploma és öt kápolnája épült. Ez a szám az 
itteni keresztények számához viszonyítva nem is tekinthet ő  nagynak. Csakhogy 
a jelentős pravoszláv népességnél nem találunk Szent Anna-templomot a Bács-
kában. Híveiknél mégsem ismeretlen a Szent Anna-kultusz, hiszen családi 
védőszentként is jelen vannak a Szent és Igazságos Nagyszül ők (Sveti Bogoro-
ditelji, pravedni Bogoroditelji): Joakim és Anna, akiknek emléknapja szeptem-
ber 9-én van, vagyis leányuk, Szűz Mária születésnapja, Kisasszonynap után köz-
vetlenül. 
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A görögkeleti vallásban Szent Anna csodálatos fogantatásának is szentel-
tek egy napot az évben (Anino za čeće), december 9-ét, a katolikus Szepl ő telen 
fogantatás utánit, illetve a Kisasszonynapot (Mala Gospojina) kilenc hónappal 
megelőző t. Tanításuk szerint Annának és Joakimnak szintén Gábriel arkangyal 
jelentette a várva várt gyermekáldás teljesülését. Lukács evangéliuma szerint 
később ebben a családban az ilyen eset megismétl ődött: Szent Anna nővérének, 
Szófiának Erzsébet volt a lánya, aki Sz űz Mária unokanővére, s akinek férje 
Zakariás pap volt. „És nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet medd ő  vala, 
és mind a ketten immár idős emberek valának". (Lukács 1. 7.). A Zakariásnak 
történő  híradást így tanúsítja Lukács írása: „Néki pedig megjelenék az Úrnak 
angyala, állván a füstöl ő  oltár jobbja felöl. És láttára megrettene Zakariás, és 
félelem szállá meg ő t. Monda pedig az angyal néki: Ne félj, Zakariás; mert meg-
hallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged, Erzsébet szül néked fiat, és 
nevezd az ő  nevét Jánosnak" (Lukács 1.11-13.). 

Az Anna fogantatása el őtti napon szokás volt a szerbeknél, hogy az asszo-
nyok kölessel, később hamuval szórják be a ház környékét, az istállót, az ólakat, 
hogy megvédjék házukat a gonosz cselekedetekt ő l. Leskovac környékén ezt az 
asszonyok meztelenül tették. Több helyütt az asszonyok egész éjszaka virrasz-
tottak a családi t űzhely fölött, az els ő  kakaskukorékolásig. Ezt a szerbiai szokást 
azonban Mila Bosič  a vajdasági szerbeknél már nem találta meg. 

A mai bácskai katolikus templomok közül els őnek a kishegyesi épült 1788-
ban, amelynek Szent Anna a patrocíniuma. Az oltárképet Joseph Franciscus 
Falconer (1765-1808) „országszerte ismert és sokat foglalkoztatott oltárkép-
festő " festette Budán 1791-ben. A képen Szent Anna, Joakim és a kis Sz űz Mária 
látható, fölöttük három angyal. 

A kupuszinai templom véd őszentje szintén Szent Anna. A mai templomot 
1808-ban kezdték építeni. Oltárképe Graits Endre (1853-1909) ismert oltár-
képfestő  1905-bő l való alkotása: Szent Anna olvasni tanítja Máriát, s az angya-
lok itt sem hiányoznak. A kép bal alsó szélén a donátort megörökít ő  szöveg: 
Isten dicsőségére festtette Domorád Erzsébet. 

A bácsújfalusi (Bačko Novo Selo) Szent Anna-templom 1827-ben létesült 
az ottani német anyanyelv ű  katolikusok részére. A templom oltárképét Pesky 
József (1795-1862) festette Pesten 1832-ben, aki még számos oltárképet mond-
hatott a magáénak. A biedermeier alkotáson Szent Anna és Joakim tanítja ol-
vasni a kis Szűz Máriát. Ez a templom ma még áll és a palonai (Plavna) plébánia 
lelkésze gondozza a kis számú katolikus közösséget, a plébániaépületben beren-
dezett kápolnában tartja a szentmiséket. 

Templomi rendeltetése volt még az 1863-ban a kelebiai uradalomban épí-
tett Szent Anna-kápolnának. Azonban ennek helyére 1905-ben új templomot 
építettek a Szent Apostolok tiszteletére. 

Legfrissebb adataink szerint 1996 őszén kezdték meg építeni Bogarason a 
negyedik bácskai Szent Anna-templomot. 

A bácskai Szent Anna-kápolnák közül három temet őben található. Itt kell 
megemlítenünk, hogy Szent Anna többek között a boldog halál véd őszentje is, 
ezért is emelik tiszteletére a temet őkápolnákat. Legkorábban Bezdánban, 1881- 
ben építették a temet ő  Szent Anna-kápolnáját. Szabadkán a Kér városrészben, 

66 



a Szent Rókus-plébánia területén található a Szent Anna temet őkápolna 1886-
ból. Itt Szent Anna napján misét szolgáltatnak, majd a következ ő  vasárnap a 
kápolnán kívül, mivel az igen kicsiny, szabadtéri mise van és akkor van a búcsú, 
amelyre sokan látogatnak, főleg azok, akiknek itt nyugszik hozzátartozójuk. A 
kápolna oltárképe a vajdasági viszonylatban kiemelked őnek mondható, kulai 
születésű  Jakobey Károly festőművész alkotása, Szent Annát lányával, Sz űz Má-
riával együtt ábrázolja. 

Zentán, az alsóvárosi temet őben Kalmár Antal és neje, Zabos Anna épít-
tette a klasszicista vonásokat hordozó Szent Anna-kápolnát 1903-ban, a maguk 
örök nyughelyéül. Ezt emléktábla is ő rzi a kápolnában, amelynek szép olaj ol-
tárképén Szent Anna és kislánya, Mária látható. Az állíttató Kalmár családot itt 
temették el, s később a halottakat itt ravatalozták fel. Helyi vélemények szerint 
a donátor feleségéről kapta dedikációját a szentély, bár itt alighanem a két fel-
fogás, mely szerint Szent Anna a haldoklók véd őszentje és az állíttató is Anna, 
közösen eredményezhette a titulus kiválasztását. A kápolna búcsúját máig meg-
tartják július 26-án szentmisével, és újabban visszaszállingózó helyi és környék-
beli búcsúsokkal. 

A. negyedik kápolna a Szabadkához közeli , bunyevác lakosságú Tavan-
kúton van, de nem a temetőben, hanem a faluban épült 1924-ben. Ebben a kis 
szentélyben három Szent Anna-ábrázolás is látható. Az oltáron Szent Anna és 
Szűz Mária szobra, a mennyezeten Szent Anna-falfestmény, oldalt pedig egy 
régi kép, amelyen szintén Szent Anna és Mária látható. A kápolna búcsúját a 
július 26-a utáni vasárnap tartják. Erre helybeli, szabadkai és más környez ő  te-
lepülések búcsújárói jönnek szép számban. 

A templomi szentábrázolásoknak tanító szándékú, s igen fontos valláspe-
dagógiai szerepük van: az áhítat fokozása, a tisztelet mélyítése stb. Sz űkebb 
kutatási területünkön, Nyugat-Bácskában ilyeneket is találtunk. A vidék köz-
pontja Zombor, s a város két régebbi katolikus templomában van Szent'Anna 
mellékoltár. Az öregebb plébániatemplomban 'a -  bal .oldali; .ún. kis oltáron egy 
sötét tónusú kép 1887-b ől: Szent Anna, Joakii`n .éš Szűz Mária. A Szent István 
király templom jobb oldalán pedig Szent Anna és Szűz Mária szobra áll a mel-
lékoltáron, ahová sok asszony jár imádkozni templomlátogatáskor. A zombori 
pravoszláv Szent György vértanú templomban nincs Szent Anna-ikon, de Vave-
denje ünnepén, ami parancsolt ünnep, s őt családi védőszent is, december 9-én 
(a katolikusoknál nem annyira tisztelt Sz űz Mária felajánlásának napja), a szen-
tély központi ikonállványára a bibliai jelenetet ábrázoló kép kerül, melyen 
Szent Anna és Joakim, két angyal társaságában bevezeti a hároméves Máriát a 
templomba, hogy Istennek ajánlja. Talán érdemes megjegyezni, hogy Szerbiá-
ban, a Morava folyó déli vidékein a medd ő  nők e nap előestéjén a Crkovnica 
kolostorba látogattak, ott töltötték az éjszakát abban a hitben, hogy ezek után 
gyermekük születhet. Ez az általánosan elterjedt Anna-kultuszkörnek egyik 
balkáni mozzanata. S ahogy a szegedi nagytájon dologtiltó nap volt a kedd, 
Szent Anna napja, úgy Szerbia több vidékén is. 

Visszatérve a Bácskába, elmondhatjuk, hogy az őrszállási (Staniši ć) temp-
lom bal oldalán lévő  olajképen Szent Anna tanítja Máriát a Szentírás olvasásá-
ra. Bezdánban a templom egyik tartóoszlopán ugyanilyen szobor látható. Te- 
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lecskán és Apatinban szintén e két alak közös szobra van a templomban. Ne-
mesmiliticsen is szobra van a bal oldali mellékoltáron. Szilbereken (Ba čki Bres-
tovac), az egykori sváb település templomában a bal oldalhajó mennyezetén a 
lányát oktató Szent Anna-olajfestmény. Kupuszinán az említett f őoltár mellett 
még egy háromalakos szoborcsoport is emléket állít Sz űz Mária családjának. 
Sajnos a legutóbbi templomfestés után szétválasztották az összetartozó csopor-
tot, s így nem teljes az ábrázolás, és Joakim most egyedül áll a karzaton. 

Szent Anna kultuszának körében ritka a szabadtéri emlékm ű. A szontai és 
a gombosi határ találkozásánál lév ő  dűlőúton, mindkét falutól 5-5 km-re, ahol 
korábban néhány német családnak volt nagyobb földbirtoka és szép gazdasága, 
áll a Szent Anna-kápolnácska, inkább oszlop, melynek fülkéjében Szent Annát 
és a kis Szűz Máriát ábrázoló szobor volt látható. Ez az emlékm ű  túlélte a világ-
háború utáni vészterhes id őket, s csupán pár évvel ezelő tt rongálódott meg gon-
datlan traktoristák felel ő tlensége miatt. 

Talán érdemes megemlíteni, hogy ezen a nyugat-bácskai vidéken, ahol a 
magyar és német katolikusok mellett nagyobb számú szláv: bunyevác és sokác 
katolikus népesség is él, a sokácok templomaiban nem akadtunk a Szent Anna-
tisztelet tárgyi emlékeire. 

A bácskai Szent Anna-templomok és -kápolnák nem kegyhelyek, búcsújuk 
csak a település és a környez ő  falvak katolikusai számára jelentenek ünnepet. 

A szomszédos vajdasági egyházmegyére, a bánátira tekintve elmondhatjuk, 
hogy ott is van három Szent Anna-templom: Fehértemplomban, Ürményházán 
és Glogonjban. Pancsova központjában állaz igen szép méret ű  Weifert-kápolna 
Szent Annának emelve. Csókán pedig fogadott ünnep Szent Anna napja 1831. 
óta, ugyanis az ő  emléknapján ért véget a rettenetes kolerajárvány ebben a kis-
városban. A városka pravoszláv lakóinak ez a nap búcsúnap is. (Cs. Simon István 
szíves közlése) 

A másik szomszéd a djakovói egyházmegye, ahová a közelebbi Drávaszög 
is tartozott/tartozik. Ott Karancs magyar falu szerb lakosai fogadalmi napként 
tisztelik Szent Anna napját. 

Különösebb ikonográfiai jellemzője Szent Annának nincs, hacsak az nem, 
hogy szinte kivétel nélkül gyermekével, Sz űz Máriával jelenik meg a nyilvános 
tisztelet helyeinek képein. Az effajta ábrázolás nagyon is érthet ő , ugyanis egy-
részt kultusza is a Mária-tisztelet növekedésével vált er ő teljesebbé, elterjedteb-
bé, másrészt pedig egyháztanítási szerepe is a Mária-szülésben nyilvánul meg. 
Épp ezért válik Szent Anna fontos ószövetségi személlyé, mert ő  kapta Istentő l 
a kegyet, hosszú (néhol 20, másutt 50 év) medd ő  házasság után, hogy megszülje 
az Üvdözítőnek édesanyját. Apokrif legenda szerint halála után az angyalok ő t 
is a mennyországba vitték. A pravoszláv egyházi naptár erre az eseményre (Us-
penije Svete Ane) augusztus 7-én emlékezik. 

A Szent Anna-ábrázolásoknak mégis van egy különleges sajátosságuk. Ez 
pedig a középkori Mettercia-ábrázolás, vagyis Szent Anna bemutatása harmad-
magával. A hagyományosabb ilyen ikonográfiának: az Anna — Joakim — Mária 
hármast tartják, melyb ő l, mint láthattuk három van a Bácskában, míg az elter-
jedtebb s közismertebb: Anna — Mária — kis Jézus ábrázolás felénk ismeretlen. 
Csak archaikus népi imádságaink őrizték meg verbálisan ezt az ikonográfiát: 
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Parton terem rózsafa, 
Rózsafa szülte Szent Annát, 
Szent Anna szülte Máriát, 
Mária szülte szentfát... (Adai imádság) 

avagy a bánáti részr ő l egy gazdagabb variáns: 

Föld szülte gyükerit, 
Gyükere szülte ág, 
Aga szülte levelit, 
Levele szülte bimbóját, 
Bimbója szülte rózsáját, 
Rózsája szülte Szent Annát, 
Szent Anna szülte Máriát, 
Mária szülte Jézuskát... (Beodrai imádság) 

A magyar néprajzkutatás a kedd asszonyának tartja Szent Annát, aki nap-
jainkban Szent Antallal osztozik a hétnek e napján. Így van ez Kupuszinán is. A 
faluban jámbor öregasszonyok imádkoznak még keddenként Szent Annához. 
Ünnepe elő tt kis kilencedet tartanak a templomban, amikor is a rózsafüzér vég-
zése közben minden tized csak három üdvözlégyb ől áll. A Jézus földi életének, 
emberi létének tiszteletéb ől táplálkozó kultusz szülhette az emberi valóságtól 
átitatott imádságot is, mely e kilenceden a miatyánk el ő tt elhangzik: Boldog az 
a méh, mely Máriát hordozta, és áldottak az eml ők, amelyek az Isten anyját 
szoptatták." (Lásd még: Silling 1994.) Ezt az olvasót megtaláltuk a Boldog re-
mény című  nyomtatványban Kupuszinán (Legujabb ima- és énekes-könyv min-
den alkalomra, igen szép példabeszédekkel és aranymondások. Írta: ónodi Tóth 
József, Eger, év nélkül). 

Egy kupuszinai adatközlőnk heti imarendjének mondása közben a követ-
kező  imádságot mondta el kedden: 

Szent Annának légy ajánlva, kedd. 
Amit sugall, kész örömmel tedd! 
Oh, Szent Anna, jámbor anyja Máriának, légy velem, 
Hogy példádra gyújtson lángra az isteni kegyelem! 
Őt nevelted drága lelked malasztjával, Máriát, 
Híved vagyok, s te nem hagyod, aki hozzád felkiált! 
Közbenjársz majd, hogy minden bajt benned bízva elbírjak, 
S az ítélet napján véled örömkönnyeket sírjak. 

(Elmondta Lukácsevicsné Antalovics Verona, 59 éves, 1991. dec. 30-án, s 
nem emlékszik, hogy melyik könyvbő l tanulta.) 

Dologtiltó vonása nincs e napnak Kupuszinán. A medd ő  s gyermekáldást 
kívánó asszonyok, a szülés fájdalmaitól fél ő , könnyű  szülést óhajtó asszonyok 
imádkoznak napjainkban is Szent Annához. Leend ő  nagymamák is hozzá fo-
hászkodnak, hogy várandós lányuk könnyen szülje meg gyermekét. Némelyikük 
böjtöl keddenként, illetve gyónási, áldozási, templomlátogatási, offerálási foga-
dalmat is tesz ilyenkor. Ez utóbbi leginkább gyertya vagy virág adományozása, 
de lehet egyéb dolog felajánlása is a templomnak, illetve miseszolgáltatás, amit 
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a pap csak „egy szándékra" címen hirdet ki a templomban. A népi tudás szerint 
a Szent Annához fohászkodó nők biztos kedden fognak szülni, és els ő  gyerme-
kük lány lesz. A hagyomány alapjául a néprajztudomány Szent Anna életének 
fontos napjait tartja számon: kedden született, kedden szülte lányát, Máriát, és 
kedden halt meg. Napjainkban is Anna nevet kap az a kislány, aki Szent Anna 
közbenjárásának köszönheti életét. Különben még a Pápa imája című  ponyva-
füzet, illetve annak kézzel másolt példánya is használatban van a faluban, ugyan-
is az is könnyű  szülést ígér az imádság mondójának, ha a szöveget a testén viseli, 
vagy a maga közelében tartja. 

Kupuszinán az Anna név korábbi népszer űségét bizonyára növelte a temp-
lom védőszentje; ugyanakkor a komaság intézményéb ől fakadó azon követel-
mény is, hogy az els őszülött gyermek a keresztszül ő  nevét kapta. Így az Annák 
száma, lévén ez különben is kedvelt név, igencsak jelent ős volt korábban. Ez a 
szokás mintegy húsz-huszonöt éve nem kötelez ő  érvényű . Szintén a hetvenes 
évek végéig volt, szinte parancsolat, a keddi lakodalom Kupuszinán. Csak nagy rit-
kán tartottak esküvő t hétfőn vagy szerdán. Még az id ősebbek, másodszor házasodó 
özvegyek csendes, tor nélküli esküv őjét is kedden, Szent Anna napján tartották. 

Mint már szóltunk róla, a templom búcsúja nem zarándoknap, de a faluból 
elszármazottak igyekeznek a világ minden részéb ő l legalább erre az egy napra 
hazajönni. A világháborúk által elszakított területeken rekedt kirajzottak is így 
mondják: Megyünk haza bucsura. Az egész vidéken a kupuszinai a legismertebb 
temlombúcsú (persze a doroszlói Szentkútét kivéve). Nyár közepén van, s ilyen-
kor idősek, fiatalok könnyebben közlekednek, s jutnak el a falu templomának 
búcsújára, s az aznapi vigadalmakra. A nap neve csak egyszer űen bucsu, hiszen 
más búcsú nincs Kupuszinán. Míg Szent Anna napján egyszer ű  mise van, de 
jóval több miselátogatóval, a búcsú napján, amely a július 26-át követ ő  vasár-
nap, a nagymisét a falu lakosságáért mutatja be a pap. A szentmisén az imaköny-
vekben szereplő  Szent Anna-énekeket éneklik, míg a végén egy szép helyi nép-
énekkel zárul a szentmise, amely talán egy néhai kántor szerzeménye: 

Ó, Szent Anna, ide sietnek e község hálás gyermekei, 
Jól tudván, hathatós imádat, hogy Isten meg nem vetheti. 
Ó, hatalmas, dicső  Szent Anna, jó híveidnek légy oltalma, 
Reményünk s életünk te vagy, Szent Anna minket el ne hagyj! 

Két század elsuhant felettünk, atyáink gyermeki felett, 
Sok bajunkban ide siettünk feléd nyújtva kulcsolt kezet. 
Te mindenkor pártfogónk voltál, ügyeinkben mellettünk áltál, 
Palástodat terjeszd fölénk, ó, Szent Anna, légy a miénk! 

Múlt oltalma kötelez minket, hálát mutatunk teneked, 
Szívünk-lelkünket odaadjuk, felajánljuk most neked, 
Oltárodat körülzokogjuk lélekben magunkba roskadunk 
Fogadjuk, hogy buzgók leszünk Szent Anna, míg tart életünk 

Ájtatosságában buzgó kupuszinai családnál bukkantunk rá egy szakadozott 
imakönyvre, a házbeliek kegyes olvasmányára, melynek címét: Mária imák csak 
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egy lapalji jelzésen leltük meg. Egyéb adatai ismeretlenek. A szövegek között 
Szent Anna-litániát is találtunk. Itteni töredékes közlését a benne található 
Szent Anna-családfa miatt tartjuk érdemesnek: 

Litánia Szent Annáról és az ő  egész nemzetségér ől 

... Szentséges Szűz Mária, kit Szent Anna makula nélkül szent méhében 
fogadott, könyörögj érettünk! 

Szent József, boldogságos Sz űz Máriának, Szent Anna leányának jegyese, 
könyörögj érettünk! 

Szent Joachim, Szent Annának férje, könyörögj érettünk! 
Keresztelő  Szent János, Szent Annának unokafia, könyörögj érettünk! 
Szent János evangelista, Szent Annának öccsét ől való unokafia, könyörögj 

érettünk! 
Nagyobbik Szent Jakab, Szent Annának unokájától való unokafia, könyö-

rögj érettünk! 
Kisebbik Szent Jakab, Szent Annának unokafia, könyörögj érettünk! 
Szent Júdás Thaddeus, Szent Anna asszonynak öccsét ő l való unokafia, kö-

nyörögj érettünk! 
Szent Kleofás, Szent Annának férfiöccsét ő l való unokafia, könyörögj éret-

tünk! 
Szent Simeon, Szent Anna asszonynak öccsét ő l való unokafia, könyörögj 

érettünk! 
Szent igaz József, Szent Anna asszonynak öccsét ő l való unokafia, könyö-

rögj érettünk! 
Szent Zakariás, Szent Anna asszonynak sógora, könyörögj érettünk! 
Szent Erzsébet, Szent Anna asszonynak öccsét ől való unokaleánya, könyö-

rögj érettünk! 
Szent Mária Kleofa, Szent Annának sógorasszonya, könyörögj érettünk! 
Szent Mária Szalome, Szent Anna asszonynak öccsétől való unokaleánya, kö-

nyörögj érettünk! 
Szent Mária, Szent Jánosnak anyja, Szent Annának öccsét ől való unokale-

ánya, könyörögj érettünk! 
Szent Anna, az Istennek választott edénye, könyörögj érettünk! 
Szent Anna, a Jézus Krisztusnak nagyanyja, könyörögj érettünk! 
Szent Anna, a Szentléleknek munkálkodó eszköze, könyörögj érettünk! 
Szent Anna, az Isten anyjának anyja, könyörögj érettünk! 
Szent Anna, férjed ékessége, tisztessége, könyörögj érettünk! 
Szent Anna, minden szövetségbeli asszonyoknak dics ő sége, könyörögj 

érettünk! 
Szent Anna, minden kegyes jámbor házasságban él ő  asszonyoknak tüköre, 

könyörögj érettünk! 
Szent Anna, Isten rendeléséb ő l magtalan anya, könyörögj érettünk! 
Szent Anna, Istent ő l magzattal megáldott anya, könyörögj érettünk! 
Szent Anna, szegények anyja, könyörögj érettünk! 
Szent Anna, szükségben lev ők segítője, könyörögj érettünk! 
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Szent Anna, üldözést szenvedők oltalmazója, könyörögj érettünk! 
Szent Anna, a te ájtatos tisztel őidnek bizonyos oltalma, könyörögj éret-

tünk! 
Mi szegény bűnösök, kérünk téged Úristen, hallgass meg minket! 
Szent Annának érdemeért és esedezéseért, kérünk téged, hallgass meg minket! 
Azon kiváltképpen való kegyelemért, hogy Máriát makula nélkül fogadta 

méhében, kérünk téged, hallgass meg minket! 
Azon örömért, mely volt, mid őn szülte a szentséges Sz űz Máriát, kérünk 

téged, hallgass meg minket! 
Azon nagy szeretetért, mellyel Máriát a templomban feláldozta, kérünk 

téged, hallgass meg minket! 
Az ő  jóságos erkölcse és érdemeért, kérünk téged, hallgass meg minket! 
Az ő  szánakodása és a sz űkölködő  szegényekhez való b őkezűségeért, ké-

rünk téged, hallgass meg minket! 
A vigasztalásért, melyet halálakor Jézus, Mária és Szent József jelenlétök-

ben érzett, kérünk téged, hallgass meg minket! 
A tisztelet által, melyet minden mennyei szentek mennyekben neki tesz-

nek, kérünk téged, hallgass meg minket! 
Az öröm által, mellyel az örök dicsőségben Máriát és mind az egész szent 

rokonait látja, kérünk téged, hallgass meg minket! 
Hogy az ő  ájtatos tisztelő it mindennemű  lelki s testi szükségekben hathatós 

könyörgése által megsegíteni méltóztassál, kérünk téged, hallgass meg minket! 
Hogy minden szüzeket és özvegyeket rendökhez illend ő  tisztaságban meg- 

tartsad, kérünk téged, hallgass meg minket! 
Hogy minden keresztény házasoknak békességet engedj, kérünk téged, 

hallgass meg minket! stb. 
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JUHÁSZ GÉZA 

A PÁLYA CSÚCSÁRÓL A VESZTŐHELYRE 
EMLÉKKÉPEK DR. BOGNER JÓZSEFRŐL 

Valamikor 1945 tavaszán Ómoravica központjában egy falragasz állított meg. 
Talán éppen a községháza falára volt kifüggesztve, s láttán földbe gyökerezett a 
lábam. Ezt olvastam rajta, illetőleg ez maradt meg emlékezetemben a falragasz 
szövegébő l: Bogner József háborús b űnöst golyó általi halálra ítélték, s az ítéle-
tet végrehajtották! Az indoklás, emlékezetem szerint így valahogy szólt: az álta-
la szerkesztett Délvidéki Magyarságban állást foglalta Sajkás-vidékivérengzések 
és az újvidéki razzia mellett. Nem tudtam, hogy az ominózus cikket ő  írta-e, vagy 
csak az volt a „háborús b űne", hogy az általa jegyzett napilapban, a nagy múltú 
Napló utódlapjában jelent meg. A falragasz szövegét többször is elolvastam, 
mert sehogyan sem tudtam — aminthogy máig sem tudom — elfogadni, hogy Bog-
ner József háborús b űnt követett volna el. Ismertem ugyanis mint a Prosveta 
(1941-tő l Szent Gellért) középiskolai diákotthon alapító igazgatóját 1938-tól 
egészen 1944-ig, amikor is májusban a kollégium legutolsó és egyetlen bentlakó 
növendéke voltam. 

E visszaemlékezésemet nagyobbrészt meger ősíti, de még inkább kiegészíti 
és pontosítja a Szabad Vajdaság 1945. május 9-ei száma, melyet egyéb fontos, 
Bogner József életútjával és halálra ítéltetésével kapcsolatos dokumentumok-
kal együtt az igazgató úr másodszülött fia, dr. Bogner István volt szíves és kész-
séges rendelkezésemre bocsátani — emlékezéseim fogalmazása közben. 

Az újság 4. oldalán a következő  szalagcím olvasható: „A szuboticai hadbí-
róság ítéletei — Bogner József volt magyar képvisel ő  halálos ítélete". Íme, a vád-
pontok: „... a magyar fasiszta rendszert szolgálta, a Szovjetszövetség elleni háború-
ra és a bácskai szlávság megsemmisítésére irányuló politikában. Cselekvő  részt 
vállalt a fasiszta parlament munkájában, beszédeket tartott, melyekben helyeselte 
a gonosztevők fasiszta politikáját, ame ly Bácskában tömeggyilkosságokat, üldözé-
seket, internálásokat hajtott végre népünk legtisztességesebb rétegei ellen. A vád-
lott szolidaritást vállalt e gonosztevőkkel, részt vett politikájukban, befolyásolta és 
félrevezette a tömegeket azzal, hogy a fasiszta rendszer hasznosságát és szükséges-
ségét hirdette. 

1942. május 1-jétől mint a Délvidéki Magyarság felelős szerkesztője és ki-
adója működött. Az ő  kezdeményezésére és felel ősségére ez az újság napról napra 
hozta a fasiszta propaganda tendenciózus híreit és aljas hazugságait... az újság 
egyik legnagyobb tényezője volt, és ráerőszakolta olvasóira a német fasizmus és 
Horthy klikkjénak elméleteit; jóváhagyta mindazt a borzalmat, gyilkosságot, 
fosztogatást, terrort, amit elnyomott népeinkkel szemben elkövettek... Bogner 
József mint főszerkeszt ő  és kiadó felelős lapjának hazug fasiszta módszereiért. 

Mint újságíró, kleriko-fasiszta vezércikkeivel elhatározó politikai befolyást 
nyert népeink elnyomásában és rabságban tartásában. A Változás cím ű  vezércik-
kében a magyar nép legszörnyűbb elárulását és a német fasiszta igába törését Bog- 
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Dr. Bogner József 

ner bölcs és népment ő  cselekedetként 
magyarázta... »A magyarság megszer-
vezése« című  cikkében felhívta a ma-
gyar népet »a keleti barbárság« és az 
»új tatárjárás« ellen, és cikke hemzseg 
a Vörös Hadsereget és a Szovjet Szö-
vetséget sértő  rágalmaktól. 

Mint egyikét a magyar-fasiszta 
megszállás alatti legfelelősebb magyar 
fasiszta politikusnak, a bíróság Bogner 
Józsefet népfelszabadító harcaink a 
Szovjetszövetség és a szabadságszeret ő  
népek ellen elkövetett rágalmazásokért, 
fasiszta propagandáért, a megszállók-
kal való közrem űködésért, melyet mint 
képviselő, újságíró és lapkiadó elköve-
tett, a nép ellenségének nyilvánította és 
golyóáltali halálra ítélte." (Kiemelések: 
J. G.-től) 

Cím szerint tehát az ítélet indoklása Bogner József két cikkét említi, a Vál-
tozást, melyben a magyar nép „elárulását és a német fasiszta igába törését" ma-
gyarázta „bölcs és népmentő  cselekedetként" és „A magyarság megszervezésé"-t, 
amelyben „a keleti barbárság" és „az új tatárjárás" veszedelmére hívott fel, s a 
Vörös Hadsereget és a Szovjet Szövetséget „rágalmazta", de egyikben sem esik 
szó a bácskai tömegmészárlásokról, a razziáról, „a szlávság megsemmisítésére 
irányuló" politikáról. Amit viszont a „keleti barbárság"-ról és az „új tatárjárás"-
ról leírt, arról szólhatnának az oroszok által meger őszakolt nők s az egyéb 
erőszakos cselekmények szenvedő  alanyai, hogy a későbbi tömeges magyarelle-
nes atrocitásokról ne is szóljunk, melyeket a gy őztes partizánok (nevében) kö-
vettek el 1944-45-ben, még a Vörös Hadsereg hatalmának árnyékában. Ezt még 
meg sem tudta jósolni Bogner József „rágalmazó" újságja. 

Más kérdés viszont, hogy mint felel ős szerkesztő  jogilag-erkölcsileg mind-
azért felelős volt, ami a lapjában megjelent, tekintet nélkül arra, hogy ő  szubjek-
tíve egyetértett-e vele. Hogy ezért a halálos ítélet járt-e?... 

1937 őszén alapította Bogner József a Prosveta diákotthont, amint több-
ször is elmondta, a nagybecskereki Engler-féle konviktus mintájára. Mint okle-
veles, ám állás nélküli tanár ott volt korábban prefektus. A Prosveta középisko-
lai diákotthon, akárcsak a Balázs Piri-féle és a Januskó-féle, azért jött létre, hogy 
a szegény sorsú magyar gimnazistáknak teljesen - vagy részben - ingyenes ellá-
tást biztosítson, s így fenntartsa a szabadkai fiúgimnázium „m" tagozatát, melyet 
a 30-as években állandóan a megszüntetés fenyegette létszámhiány miatt. Err ő l 
az „m", azaz „magyar" tagozatról el kell mondani, hogy csak így, idéz őjelben volt 
magyar, hisz minden tantárgyat szerbül tanítottak, csak éppen hogy volt magyar 
nyelv és irodalom tantárgy. De a királyi Jugoszláviában ilyen idéz őjeles „magyar 
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gimnázium" is még csak egy „fél" volt Zentán, vagyis alsó tagozatok a kisérett-
ségivel bezárólag. Az itteni magyarság azonban ennek a „magyar" tagozatnak a 
fenntartását is igen fontosnak tartotta, s ennek nemcsak a három diákotthon a 
bizonysága, hanem az is, hogy az 1936 őszén indult I. „m" osztálynak legalább 
egyharmada temerini volt, akiknek szinte a szomszédságot jelentette Újvidék. 
Itt azonban még ilyen magyar tagozat sem volt. 

Herceg János az alapító igazgató után „Bogneráj"-nak nevezte a diákott-
hont, egyszersmind „elit intézmény"-nek is. Egyfel ő l rendkívül szigorú volt a 
fegyelem, a rendtartást, a házirendet megszegni nem lehetett, ugyanakkor az 
ellátás mind fizikai (szállás, étkezés, tisztálkodási és tanulási stb. lehet őségek), 
mind szellemi (prefektusok, könyvtár), mind pedig rekreáció és szórakozás (ze-
ne- és könyvtárszoba, pingpongasztal, kuglipálya) tekintetében valóban elit 
szinten volt. Megfordultam a másik két szabadkai diákotthonban is, ahol ugyan 
nagy volt a szabadság - ki-ki akkor járt haza, amikor kedve tartotta, s akkor 
ment el a diákotthonból, ám sem a szállás, sem az egyéb ellátás nem volt össze-
hasonlítható a „Bogneráj"-belivel. Iskolába is akkor mentek, amikor kedvük 
tartotta, de ha elakadtak, mondjuk, egy számtanpéldában, bizony nem volt kihez 
fordulniuk segítségért, legfeljebb az alsós a fels őshöz. De a felsős?... 

Mielő tt még részletesebben szólnék err ő l az „elit intézmény"-rő l, amelyet 
Bogner József életm űvének tekintek, lássunk néhány személyi, életrajzi adatot az 
alapító igazgatóról. 

„Apja, dr. Bogner János adóügyi jegyző  volt Melencin. Anyja, Schiller Etel-
ka háztartásbeli, aki hét gyermeknek adott életet, de közülük hatot eltemetett - 
írja Kalapis Zoltán Novemberi és decemberi életrajzi kalauzában Bogner Mária 
Margitról (1905-1933), az igazgató úr n ővérérő l. (Üzenet, 1995. november-de-
cember, 810-811. oldal) „A család - olvashatjuk tovább a kalauzban - 1916-ban 
Tordára költözött, ahol az apát közjegyz őnek választották... 1918-ban a család 
Becskerekre költözött." Hogy, hogy se, Bogner József mégis Torontáltordán 
született 1907. március 19-én. A gimnáziumot a „Nagybecskereki kegyesrendi 
és állami gimnáziumban végezte (1916-1927), az egyetemet pedig Szegeden 
(Ferenc József Tudományegyetem, 1927-1929), Lipcsében (Universitas Litte-
rarum Lipsiensis, 1929-1930) és Zágrábban (Jugoszláv Tudományegyetem, 
Zágráb, 1930-1933); s itt szerzett tanári oklevelet a következ ő  tárgyakból: a) 
Német, b) Filozófia, c) Jugoszláv irodalom és történelem". A „szaktárgyai" ro-
vatban ez áll: magyar, német. „El őzetes gyakorlati m űködése: A zágrábi Boldog 
Krizina konviktusban; A nagybecskereki érseki konviktusban." Ez utóbbi lehe-
tett az általa emlegetett Engler-féle konviktus? Közben, 1936 márciusától 1937 
októberéig Smederevska Palánkán is tanított (bizonyára németet) az Önkor-
mányzati gimnáziumban. Az id ősebb Bogner család 7 gyermeke közül tehát Má-
ria Margit 28 éves korában halt meg tüd ővészben, s boldoggá avatása még min-
dig folyamatban van, Józsefet pedig 1945-ben végezték ki 38 éves korában! (A 
többieket a család már korábban eltemette, kivéve egy fiút, aki magyarosított 
néven öregkort ért meg, s tagja lett a MTA-nak. 

Bogner tanár úr igen otthonosan mozgott a magyar irodalomtörténet és a 
nyelvészet terén is. Tartott a diákotthonban egy emlékezetes Ady-estet, meg-
szervezett egy Pet őfi-estet, meghívta és bemutatta növendékeinek Dudás Kál- 
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A Bogner féle diákotthon (Matija Gubec u. Z, egykorú felvétel) 

mán keltőt, a Kalangya munkatársát. (Dudás volt az első  költő  életemben, akit 
szemtől szemben láthattam, hallhattam.) Valószín űleg még Becskereken írta A 
magyar helyesírás szabályai és szótára című  könyvét, amely 1939-ben már 2. ki-
adásban jelent meg (és az els ő?!) A Jugoszláviai MagarNépkönyvtár sorozatban 
Kelemen János . (az Ifjúság c. lap főszerkesztője) előszavával. Csáky S. Piroska 
szerint ez „a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos kiadványa alapján ké-
szült hasznos kézikönyv'. (L. Vajdasági magyar könyvek, 1918-1941. Forum, 
1988.) 

Az 1941. évi rezsimváltozás után Bogner tanár úr nagyon rövid ideig, talán 
egy-két hónapig magyart tanított a gimnáziumban, és a VIII. osztály osz-
tályfőnöke volt. Hamarosan azonban tagja lett a magyar országgy űlésnek. „Az 
1941. évi XX. t. c. 2. §-a akként rendelkezik, hogy a visszacsatolt délvidéki terü-
let lakosai közül — mindaddig, amíg az említett területek választópolgárai ren-
des úton országgyűlési képviselőket választhatnak — mint országgyűlési képvi-
selők, az 1939. évi június havának 10. napjára egybehívott országgy ű lés képvi-
selő i házának tagjai lesznek azok, akiket a miniszterelnök indítványára az or-
szággyűlés — mindkét házának határozatával — az országgyű lés képviselőházába 
meghív... Nagyságod a mai nappal az 1939. évi június 10. napjára egybehívott 
magyar országgyűlés képviselőházának tagjául meghívatott". Tehát így, meghí-
vásra, Bárdossy László miniszterelnök javaslatára lett az országgy űlés képvi-
selőházának tagja. Közbevetőleg: „Bárdossy László (1890-1946) fasiszta politi-
kus, 1941-42-ben miniszterelnök, háborús b űnösként halálra ítélték." (Kislexi-
kon, 1968.) 

Az 1941. évi rezsimváltozás után, már áprilistól gimnáziumi tanár volt Sza-
badkán, de már 1942 februárjában „meghívták"' országgy űlési képviselőnek (a 
fenti okmány kelte: 1942. február 6.), ugyanennek az évnek május 1-jét ől pedig 
felelős szerkesztője és kiadója lett a Délvidéki Magyarságnak. Tanári állását el- 
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A tanintézet tornaterme (egykorú felvétel) 

hagyta, de a diákotthon igazgatói tisztét ezután is nemcsak megtartotta, de el is 
látta. Nem sokkal ezután, 1943 áprilisában — feltehet őleg a már említett könyve 
(A magyar helyesírás szabályai és szótára) alapján — a kolozsvári egyetem a ma-
gyar nyelv és irodalomtörténet („in Linguistica et in Historia litterarum Hun-
garicum / „cum laude” = dicsérettel) doktorává avatta. 

Bogner József tanári tevékenységével és „nyelvész-doktori" kivalifikációjá-
val kapcsolatban vitába kell szállnom Cseres Tiborral, illet ő leg helyesbítenem 
kell a Vérbosszú Bácskában némely állításait. Az író „két menekült fiatalember 
emlékeit" idézi, névtelenkét, természetesen, akik szerint „Bogner József és Er-
délyi László nagy m űveltségű , kiváló előadók voltak, rajongtunk értük. Mind-
kettőjüket a partizánok végezték ki... Magyarnárunkat, dr. Erdélyi Lászlót, aki 
karpaszományos szakaszvezet őként éppen akkor ért haza, egy lövöldözésben az 
állomáson a karján megsebesült; volt szerb diákjai vitték a kötöz őhelyre és kí-
sérték haza. Biztosították fel ő le, hogy nem lehet bántódása. Sajnos, ő t is meg-
ölték, s ahogy akkor a városban eredt, az egyik diák, akit a tanár úr elbukta-
tott, az 13 éves suhancnak 100 t fizetett, hogy a tanár urat fegyveresen 
bekísérje. Tđbbbá nem látták élve." 

Dr. Mészáros Sándor Holttá nyilvánítva című  könyvében a fent idézetteket 
így meséli át: „Munkájának Szabadkára vonatkozó része bizonyítja állításunkat, 
hogy az esztelen öldöklés napjaiban elegend ő  volt a halálos ítélet kimondására, 
ha valakire rámutattak, hogy a Horthy-érában kit űnt magyarságával. Ezért kel-
lett meghalnia a szabadkai gimnázium magyar nyelv és irodalom szakos tanárá-
nak, Erdélyi Lászlónak, valamint a Délvidék egyetlen nyelvészdoktorának, Bog-
ner Józsefnek." (38. 1.) 

Hadd kezdjem a kevésbé jelent ős pontatlanságok kiigazításával. Például: 
alig hihető , hogy a diákok egy-két hónap alatt meggy őződhettek Bogner József 
nagy műveltségérő l, kiváló előadói képességeirő l, s ezért rajongtak érte. És 100 
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dinár?! Abban az időben, 1944 végén és 1945 elején errefelé még egyáltalán 
„nem járta" a dinár. 1945 februárjában mégpengővel fizettem az utazást Belgrá-
dig egy bolgár kaminsofőrnek, s még március elején is pengőért vásároltam ciga-
rettát Belgrád utcáin. S amint az idézett doktori diplomából is látható, Bogner 
Józsefet (is, mint akkoriban mindenkit, aki magyarból doktori fokozatot szer-
zett) „in Linguistica et in Historia litterarum Hungaricarum" — a magyar nyelv 
és irodalomtörténet doktorává avatták. S nem is ő  volt „a Délvidék egyetlen 
nyelvészdoktora". Ugyanilyen doktor volt Balázs Piri Aladár is, aki 1943-44-ben 
volt magyartanárom, s nála is érettségiztem 1944 júniusában. 

Érdemi vitám a két tanár, a két ember közé kitett egyenl őségi jel miatt van, 
mert szerintem dr. Erdélyi Lászlót és dr. Bonger Józsefet egy napon említeni 
sem lehet! Mondhatom, mindkett őjüket jól ismertem, s a kettejük, mindenek-
elő tt emberi tartásuk közti különbség felmutatását Bogner tanár úr, igazgató úr 
iránti tiszteletem jeléül is kötelességemnek érzem. 

Ha elfogultságnak hangzik is, azzal kell kezdeni a kettejük közti különbség 
elősorolását, hogy Bogner tanár úr „délvidéki" volt, Erdélyi tanár úr pedig 
„anyaországi", ami itt azt jelenti, hogy Bogner tanár úr tudta, hol él, hogy szer-
bekkel, horvátokkal, németekkel együtt kell élnünk, legalábbis a kölcsönös 
megbecsülés, tisztelet elvei szerint. El őfordult a diákotthonunkban szerb bent-
lakó diák is; a két háború közötti években szerb volt a háziorvosunk, s volt szerb 
anyanyelvű  latin szakos prefektusunk is. Az igazgató úr ismerte valamennyi 
szerb gimnáziumi tanárunkat is, betekinthetett az osztályozó naplókba, s havon-
ta kiírta minden növendéke minden osztályzatát — tehát nem várt az int őosztás-
ra —, az írásbelik osztályzatát, igazolt, esetleg igazolatlan óráink („lógásaink") 
számát. Innen érthet ő , hogy az 1941-es rezsimváltozás után a gimnázium nem-
vajdasági szerb tanárai egymásnak adták a kilincset Bogner igazgató úrnál, en-
nek mi tanúi voltunk, s ő  mindnyájukat ellátta megfelel ő  papírokkal, hogy biz-
tonságban túljussanak az újonnan meghúzott országhatáron. 

Dr. Erdélyi László az 1941-42-es iskolaévben volt magyartanárom. Nem 
véletlenül fogalmaztam így, s nem azt írtam, hogy magyart tanított. Mert, még 
ma, annyi idő  után, több évtizedes tanári gyakorlattal a hátam mögött is, szinte 
hitetlenkedve írom le, de tény: egy egész iskolaév alatt alig tartott szabályos 
magyarórát. Mesélt többek közt a „Rongyos gárdá"-ban szerzett élményeir ő l és 
párizsi ösztöndíjas éveir ő l. A „Rongyos gárdá"-ról csak annyit, hogy afféle fa-
siszta rohamcsapat volt („félkatonai alakulat"), amely a Felvidéken a bevonuló 
honvédség elő tt tisztogatta a terepet — hogy meghiúsítsa az esetleges ellenállást, 
elejét vegye a rombolásnak, hidak, vasutak felrobbantásának? Élénk ér-
deklődéssel hallgattuk ezeket az élménybeszámolókat, s nem kétséges, hogy 
nagy műveltségű  francia—magyar szakos tanár volt, de mi, diákjai nem sok hasz-
nát vettük e nagy kultúrának. Igen ám, de osztályoznia csak kellett! Egyik órán 
aztán bejelentette, hogy legközelebb írásbeli feleltetés lesz. Óriási volt a riada-
lom az osztályban, hisz az elő írt tananyagból, az Alföldy—Bisits—Sík-féle iroda-
lomtörténeti tankönyvb ő l úgyszólván semmit sem tudtunk. Hogy a kötelez ő  ol-
vasmányokról ne is szóljak! Ha ugyanis egy napi órarendben ott volt a latin, a 
matematika, fizika stb., s abból felelni is kellett, persze hogy azt tanultuk, a házi 
feladatot igyekeztünk megoldani, a magyarórán pedig csak úgy átsiklottunk. 
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Egy nappal az írásbeli feleltetés el őtt 
aztán egyik osztálytársam, „zenész" 
barátom, jómódú falusi orvos fia ke-
zembe adta az írásbeli kérdéseit a he-
lyes feleletekkel együtt! Az utolsó pil-
lanatig nem mertem hinni a papírnak. 
Az órán azonban kiderült, hogy az én 
dolgom s még néhányunké a „bandá-
ból" csupán másolásból állt. Barátom 
ugyan megigértette velem, hogy a „pus-
ka" forrása fel ő l nem érdeklődöm, 
mégsem bírtam ki, s addig vallattam, 
mígnem elmesélte: a lakótársa, egy bács-
almási földbirtokos fia kapta, mert az 
apja minden karácsonyra egy-egy kö-
vér disznót ajándékoz a gimnázium 
igazgatójának s néhány tekintélyes ta-
nárnak, köztük dr. Erdélyinek is. 

Rongyos gárdista múltjának és 
szellemiségének megfelelően dr. Er-
délyi, Bogner Józseffel ellentétben, 
nem ismerte a nemzeti és vallási toleranciát. A magyarul gyengén beszél ő  szerb 
diákokat állandóan gúnyolta-csúfolta, s még jobban gyötörte a (fél)zsidókat. 
Pedig a mi nagylétszámú VIII. osztályunknak még az 1943-44-es iskolaévben is 
több mint egyharmada — a 46-ból 12 szerb és 7 (fél)zsidó — volt nem magyar, 
illető leg nem keresztyén. (Igen, még az utolsó iskolaévben is. Amíg 1940-41-
ben az „m" tagozattal együtt tán 6 párhuzamos V. osztály volt, 1941 őszén csak 
egyetlen VI. osztályt indítottak hatvanvalahány (!) tanulóval. Ezt igyekeztek az 
érettségiig minél kisebb létszámra lemorzsolni. (S hadd tegyem még hozzá, hogy  
1944 júniusában a zsidó és félzsidó osztálytársaink már sárga csillaggal a mellü-
kön érettségiztek.) 

Dr. Erdélyi László tanár úr ilyen „leábrázolásával" korántsem az volt a 
szándékom, hogy a „likvidálását" indokoltnak min ősítsem. Célom csupán az 
volt, hogy megkülönböztessem Bogner tanár úrtól. S hadd tegyem még hozzá, 
hogy nekem személyesen soha semmilyen konfliktusom vele nem volt, s ő t, 
mondhatnám, nagyon jóban voltunk. Mivel nagyon szerette a jó ételt, italt, sze-
retett dalolni, mulatni, többször voltunk együtt kiránduláson. „Cigányzeneka-
runkat", melynek a „prímása" voltam, még a tanári kirándulásokra is meghívta, 
ahol aztán eszem-iszom és nóta volt b őségben. Tő le népdalokat is tanultam, s a 
szó szoros értelmében „a fülébe húztam". 

Háborús bűnösnek semmiképp sem tartom, mert egészen bizonyos, hogy 
vér a kezéhez — legalábbis a mi vidékünkön — nem tapadt. 

A „Bogneráj"-ba 1938 elején, II.-os gimnazista koromban, a második félév 
kezdetén költöztem be. Kívülrő l nem látszott ez valami okos döntésnek, hisz a 
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tehetősebb szülők gyerekei laktak privát házaknál, teljes ellátásban — napi öt-
szöri étkezés, mosás stb. —, a szegények pedig diákotthonokban. Csakhogy 
amennyire szerettem házigazdánkat, Szedlák bácsit, olyan nehezen „jöttem ki" 
a feleségével és a fiúkkal. Ezért megbeszéltem a püspök úrral, hogy a református 
presbiter családtól én átköltözöm az internátusba. Ugyanennek az évnek őszén 
már kiderült, hogy az én elhatározásom nem is volt olyan „forradalmi", amint 
gondoltam. Ekkortól már minden egyházi ösztöndíjas oda költözött. Ebb ő l mi 
már akkor, gyerekfejjel is arra következtettünk, hogy a falusi — feketehegyi, 
ómoravicai, pacséri református, a kishegyesi, topolyai, csantavéri, doroszlói stb. 
katolikus — lelkészek csak kiválogatják a továbbtanulásra érdemesnek tartott 
falusi gyerekeket, ellátásukról viszont a diákotthonok gondoskodnak magyaror-
szági segélyb ő l. A falvakban azonban továbbra is egyházi ösztöndíjasoknak tar-
tottak bennünket, és S. Pista barátomat és engem is „püspökinas"-nak csúfoltak 
a pajtásaink. 

Bogner igazgató úrral még a beköltözésemkor, délel ő tt megismerkedtem. 
(A királyi Jugoszláviában az „m" tagozat mindvégig délután járt, mert a szerb 
tagozatosok közül sok volt az utazó diák). Tudta, hogy református vagyok, s 
mindjárt elmondta, hogy ő  hívő  katolikus, és Margit nővérét, akinek az íróasz-
talán álló fényképét is megmutatta, boldoggá avatták. (4 valószín űleg ponto-
sabban fogalmazott, úgy, hogy a boldoggá avatása folyamatban van, de én, kivált 
mint református, ezt aligha értettem, s Margit n ővért boldognak könyveltem el.) 
Sietek leszögezni, hogy ebb ől a vallási különbségből soha semmilyen hátrányom 
nem származott. Keck Zsigmond tiszteletes úr éppúgy eljárt ide is érdekl ődni 
magaviseletünk és tanulmányi előmenetelünk felől, mint korábban Szedlák bá-
csiékhoz. Az igazgató úr viszont éppúgy számon kérte a hittanórákon és az is-
tentiszteleten való jelenlétünket, mint a katolikus növendékekt ő l. 

A beköltözésem, az els ő  estém a diákotthonban olyan rendhagyó módon 
ment végbe, amilyenre az ötéves további bentlakásom alatt nem volt példa. A 
hegedülésem híre ugyanis megelőzte a beköltözésemet, s amint a kés őbbiekbő l 
kiderül, ez leginkább Pinkert tanár urat, akkor még egyetlen prefektusunkat, az 
igazgató úr közvetlen munka- és segít őtársát, talán a helyettesét érdekelte. A 
vacsora utáni 45 perces (19 órától 19,45-ig) tanulóóra idején hegedültem. A 
tanulószobában minden növendék a helyén ült, s ott ült az igazgató úr és a 
helyettese is. Hogy mit játszottam? Csakis magyar nótákat és népdalokat, me-
lyeket hallás után tanultam. Semmi mást nem is tudtam játszani. Heged űtanárt 
látásból sem ismertem, kottát sem tudtam olvasni; heged űm sem volt, hanem 
anyai nagybátyám heged űje volt nálam, kölcsönben. Hogy mi lehetett érdekes a 
játékomban? Talán az, hogy 13 éves, rövidnadrágos kisfiúként a cigányprímáso-
kat igyekeztem utánozni. Aztán az egyik „nóta végén" felállt az igazgató úr, 
hozzám fordult, megköszönte a „muzsikát", s így folytatta: „Most majd megmu-
tatom, hogy tudok muzsikálni én!" Kilépett a folyosóra, megnyomta a cseng ő t, 
s rajtam kívül mindenki tudta, hogy vége a „tanulóórának" és következik a Pater 
noster..., aztán a láb- és fogmosás, majd a lefekvés. Ez a kollektív, hangos imád-
kozás minden este ponban 19 óra 45 perckor volt, amíg csak a diákotthon léte-
zett. Mi, reformátusok, nem mondtuk, csak felállva, némán hallgattuk. Persze, 
meg is tanultuk. 
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A diákotthon bemutatását, az ottani diákéletet a rendtartással, a fegyelem-
mel kell kezdeni. Percre pontosan el ő  volt írva, s be is tartatott a fölkelés, tisz-
tálkodás, étkezés, tanulás, szabad foglalkozás és lefekvés ideje. Az alsósok és 
felsősök (I. — IV. és V. — VIII. osztályosok) között szinte hierarchikus volt a 
viszony. A felsősök például a vacsora és a Pater noster... között kijárhattak a 
korzóra, a közös ima után pedig fennmaradhattak a tanulószobában olvasni este 
tíz óráig. Fenn is maradtak, mert ilyen privilégiumról lemondani elképzelhetet-
len volt. S ha már fennmaradtak, olvastak is. Mit? Klasszikusokat alig, hisz az 
„kötelező  olvasmány" volt, s ki szereti azt, ami kötelez ő ? Az élő  irodalom érde-
kelt bennünket. Valahol Szabó Dezs őnél és Móricz Zsigmondnál kezdtük, s 
eljutottunk Illyés Gyuláig, Tamási Áronig, Veres Péterig, Nyírő  Józsefig, Sinka 
Istvánig, Féja Gézáig, Kovács Imréig, Szabó Pálig, Szabó Zoltánig... Am el őfor-
dult az asztalunkon Herczeg Ferenc, Tormay Cécile, vitéz Somogyváry Gyula is, 
ha kamaszosan kajánul röhögtünk is az utóbbiak olvastán. Mindezekr ő l az ol-
vasmányokról szenvedélyes vitákat folytattunk, amelyekben, persze, csak azok 
maradhattak talpon, akik valóban olvastak is. 

Az alsósok és fels ősök közti hierarchikus viszony abban is megnyilvánult, 
hogy minden alsó osztályos csoportnak volt egy fels ős kikérdezője, aki órarend 
szerint számon kért minden házi feladatot, minden memoritert, s ha valaki nem 
készült, a felsős csak ennyit mondott: „Estére jelentkezel!" Ha volt rá id ő , a kicsi 
még „pótvizsgázhatott" is a nagynál negyed-félóra múltán. A jelentkezés pedig 
a Pater noster... elő tt történt, s az igazgató vagy az ügyeletes prefektus nemcsak 
lehordta a vétkes jelentkez ő t, de e,4y-egy pofon is elcsattant olyan kísérőszöveg-
gel, hogyha elbuksz, holnap foghátad a kapanyelet. S ennek a fele sem volt tréfa, 
mert aki elbukott, s ezért kitessékelték a konviktusból, annak valóban nemigen 
volt más választása: kapanyél vagy szerszám, azaz inaskodás. Az alsósnak azon-
ban azért is jelentkeznie kellett, ha „szemtelenkedett" a fels őssel vagy más fe-
gyelmi vétséget követett el. Megalázó volt? — kérdezheti a mai olvasó. Akkor 
nem így fogtuk fel, hanem azért törtük magunkat, hogy minél el őbb felsősök 
legyünk. 

A diákotthoni élet, természetesen, nemcsak tanulásból és fegyelmezésb ő l 
állt, hanem bőven jutott idő  sportolásra és egyéb szórakozásra is. Flaszteros 
udvaron ugyan, de nagy futballcsatákat vívtunk, s válogatottunk kiállt a gimná-
zium válogatottja ellen is. (Másodikos kisfiú voltam ekkor, de mivel nagyfiúkból 
nem volt ki a csapat, a kicsik közül pedig tán én voltam a legügyesebb, beállítot-
tak a balszélső  posztjára. Labdát, persze, alig kaptam, s a sok álldogálásban 
nagyon megfáztam. Az igazgató úr nagyon aggódott értem, talán felel ősnek is 
érezte magát a betegségem miatt, s napról napra ő  hordta ágyamhoz a teát Ba-
logh nénitől, a konyháról. Természetesen Jonji ć  doktor bácsi is megvizsgált és 
gyógyított.) Volt függőgolyós tekepályánk és pingpongasztalunk is. „Kis Gó-
zó", a későbbi világhírű  asztaliteniszező , Harangozó Vilmos odajárt edzésekre, 
s bizony méltó edzőpartnerekre talált. Volt „zenekarunk" is. Pinkert tanár úr 
néhány hegedűsből és gitárosból zenekart alakított. Zongora-heged ű  kottából 
partiturát írt I. és II. heged űre, gitárra. Játszottuk például Brahms 5. és 6. Ma-
gyar táncát, Suppé Költő  és paraszt nyitányát, Lehár Arany, ezüst keringőjét stb. 
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Eközben tanultam meg kottát olvasni és kottából hegedülni. A „nagyb őgős" a 
szekrényajtó sperlemez betétje volt, amelyet Mengyán Jóska (bajsai) barátom 
megnyálazott hüvelykujjával dörgölt. Amint ezt a nagy igyekezetet, a semmib ő l 
valamit egy Mikulás-esti műsor keretében Mucsy úr (nagyfényi birtokos), a 
diákotthon „szponzora" meglátta-hallotta, ott a helyszínen azon nyomban meg-
ígérte, hogy nagyb őgő t vesz a zenekarnak. Vett is alig néhány nappal kés őbb, de 
nemcsak nagybőgő t, hanem zongorát is! Persze, nagyon örültünk az új hangsze-
reknek, hisz így már joban hasonlítottunk egy zenekarra, de er ős volta gyanúnk, 
hogy mindez Pinkert tanár úr és Bogner igazgató úr „m űve", Mucsy úr pedig a 
magyarországi támogatás közvetít ője volt. 

Mielő tt a zenekarról és annak lelkes vezet őjérő l, Pinkert tanár úrról, ne-
kem atyai barátomról szólnék, el kell mondanom, hogy a diákotthon a beköltö-
zésem utáni években egyre növekedett és terjeszkedett. Eredetileg csak a Suda-
rević  (később: Bercsényi) utcára néz ő  egyemeletes épületbő l állt, az udvarban 
egy kis épületben lakott a gondnok, a mindenes a családjával. Kés őbb az udvar 
végében felépült a „stúdium", azaz a tanulószoba, s mellette, belép ővel elvá-
lasztva, a könyvtár- és zeneszoba. Ez utóbbiban volt a zongora, a nagyb őgő  és 
néhány gitár is, a kulcsa pedig mindig nálam volt. Az épület b ővítésére azért volt 
szükség, mert a bent lakó növendékek létszáma állandóan növekedett: az 1938-
39-es iskolaévben még csak negyvenvalahányan voltunk, a következ őben pedig 
több mint 80-an. Nem is fértünk már el az egyetlen, immár megnagyobbodott 
épületben, a legkisebbek, els ős-másodikosok a fiókintézetbe („Fityók") jártak 
aludni. Reggelire érkeztek a főépületbe, ott tanultak, étkeztek, s vacsora után 
prefektus kíséretében vonultak hálóhelyükre. 

A „Bogneráj" növendékei 1940-ben 
(A második sor közepén Pinkert István, dr. Bogner József és felesége) 
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Ezeket a létszámokat fényképekr ől állapítottam meg, s ezzel kapcsolatban 
is el kell mondanom valamit Bogner igazgató úr jellemzésére. Igen józan ember 
volt, s nem dohányzott, de lelkesen agitált is a dohányzás ellen, ami különben is 
a legszigorúbban tilos volta kollégiumban. Az els ő , 1939-ben készült fényképen 
az igazgató úr még nincs rajta, de az 1940-esen már ott van, s mellette egyik fel ő l 
a felesége, másik fel ől Pinkert tanár úr. Miután elrendezte sorainkat a fényké-
pezkedésre, s üresen hagyott egy helyet magának, egy kisel őadást tartott. El-
mondta, hogy új fényképezőgépet vett, önkioldóval, s így ő  is rajta lehet. Ám ezt 
a csodamasinát annyiért vette, amennyit Pinkert tanár úr valahány hónap alatt 
cigarettára költött. 

Fentebb a rendtartásról, a szigorú fegyelemr ől szóltam, de mindezt ki kell 
egészíteni azzal, hogy a teljesen ingyenes ellátás legf őbb és egyetlen feltétele, 
kritériuma a tanulmányi előmenetel volt. Igaz, leginkább szegény szül ők gyer-
mekei laktunk ott, de nem a szociális szempont volt az els ődleges, hanem a 
tanulmányi eredmény. Legyen szabad ezt is a saját példámon szemlélteni. Az 
1940-41-es iskolaévben, éppen a félévi bizonyítványosztás idején megbetege-
dett az osztályfőnöknőnk („Jovićka"). Helyette a latintanárunk, Scháffer Mi-
hály (azaz „Zeus") írta ki a bizonyítványokat („da čka knjižica"). Bizony nekem 
kettesem, azaz bukó osztályzatom is volt, a többi meg nagyobbrészt 3-as. Az esti 
Pater noster el őtt az igazgató annak rendje és módja szerint lehordott a sárga 
földig, a kapanyéllel fenyegetett stb. Le voltam sújtva. Jobb bizonyítványt vár-
tam, de hát... Mikor osztályfőnöknőnk meggyógyult, ellenőrizte a félévi bizo-
nyítványokat, s összehasonlította az osztályozónaplóval. Rám került a sor, dik-
táltam az osztályzataimat, s a tanárn ő  szinte rám kiáltott: hozd ide a könyvecs-
kédet! Odavittem, s kiderült, bukó osztályzatom nem volt, s ő t erős „jó rendű" 
(vrlo dobar) voltam. Nagy örömmel vittem haza az osztályf őnöknő  által saját 
kezűleg kijavított, az iskola bélyegzőjével hitelesített könyvecskémet. Az igaz-
gató úr még aznap este, szintén a Pater noster el ő tt tudatta mindenkivel, hogy 
sajnálatos tévedés történt. Megdicsért, s közölte, hogy a jó bizonyítvány jutal-
mául a diákotthon beírat a nyaraltatási szövetségbe (Ferijalni savez). Ez kéthe-
tes ingyen nyaralást jelentett volna az Adrián, ha... nem 1941 nyara következett 
volna, amikor errefelé már nem létezett a Ferijalni savez. De lám, így lehetett a 
tanulmányi eredmény alapján a pokolból a mennyországba jutni, illetve fordítva. 

Igen, ez volt a Bogneráj, s ez volt Bogner József igazgató úr! A jó tanuló 
szegény gyermek — mindnyájan szegénysorsúak voltunk —, hajó tanuló volt, még 
tankönyvre, ruhára, hazautazásra is kapott pénzsegélyt, ellenkez ő  esetben való-
ban a kapa- vagy kalapácsnyél várt rá. 

A szigorú fegyelemről és rendtartásról el kell mondani, hogy nem volt ab-
ban semmi formaság. Ha szabadid őnkben el akartuk hagyni az otthont, például 
meccsre mentünk, moziba vagy fürd őbe, esetleg baráthoz, rokonhoz látogatóba, 
csak be kellett jelentenünk az ügyeletes prefektusnak, s tudnivaló volt, hogy 
mikorra kell hazaérni. Amilyen magától értetődő  volt ez a mi számunkra — diá-
kok és prefektusok számára — 1941-ig, olyan érthetetlen volt az anyaországból 
jött prefektusok számára. (1941 után a prefektusok száma még a bentlakó nö- 
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Mucsi György, 	 Pinkert István családja, körében 
az intézet támogatója 
	

(1962) 

vendékek számánál is gyorsabban növekedett. Emlékezetem szerint a háború 
alatti években Bogner és Pinkert tanár úr mellett már volt (még) egy matemati-
ka-fizika szakos tanárunk, egy-egy magyar, latin, történelem, latin és német sza-
kos is, tehát a nyolcvanvalahány növendékre 6 prefektus! (Utólag is jó megol-
dásnak tartom ezt. Jó volt a diákotthonnak, mert minden leckegondunkkal volt 
kihez fordulni, de jó volt a fő leg fiatal, kezdő  tanároknak is, mert ingyen ellátá-
suk volt, s a fizetésükbő l kedvükre ruházkodhattak, esetleg a családalapításra is 
takarékoskodhattak.) Ilyen prefektus volt többek közt Parragh László magyar 
szakos is. Éppen ó volt ügyeletes egy délután, amikor nekem hittanórára kellett 
mennem, mivel a református hittanóra renden kívül volt. Egyetlen hatodikos 
református bentlakó voltam. Miután bepakoltam a táskámba a Valláskönyvet, 
a Bibliát és a Zsoltáros könyvet, odaálltam a tanár úr elé, s jelentettem: „Tanár 
úr kérem, megyek hittanra." A tanár úr, mintha darázs csípte volna meg, fölkap-
ta a fejét, s indulatosan, hangosan rám kérdezett: „Engedélyt kérsz, vagy bejelen-
ted?!" — „Bejelentem" — feleltem abban a meggyőződésben, hogy ha egyszer kö-
telező  elmennem, elég ha bejelentem. A tanár dühösen visszazavart a helyemre. 
Elővettem a számtanpéldát, s kezdtem számolni, vagy csak úgy tettem. Az egész 
„stúdium", azaz tanulószoba feszülten figyelt és szurkolt, várva a régi és új rend-
szer közötti „mérkőzés" eredményét. Egyszer csak a tanár úr ott termett az asz-
talomnál, s elém tett egy papírdarabot, s hozzátette: „Tanuld meg, hogy kell 
elkéredzkedni!" A papíron ez állt: „Tanár úr kérem, tessék szíves lenni elenged-
ni hittanra!" Igazam tudatában, s abban a meggy őződésben, hogy a csata nem 
csupán kettőnk között folyik, a cédulát szinte pimaszul odébb pöccintettem, s 
„számoltam" tovább. Az id ő  azonban vészesen múlott, s úgy látszott, hogy elké- 
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sek a hittanóráról, mikor is a tanár úr elkiáltotta magát: „Juhász, menjen hittan-
ra!" Nevetni ugyan senki sem mert, még kuncogni sem, de az egész tanulószoba 
fellélegzett. Pinkert tanár úr még aznap este hívatott. Vagy ötször körülsétáltuk 
az udvart, s részletesen kikérdezett a történtekr ő l, noha Parragh tanár úr már 
szintén beszámolt neki az incidensr ő l. Az egész beszélgetésb ő l egyetlen, min-
dent lezáró mondata maradt meg az emlékezetemben: „Mondd csak, hát két 
nyakas kálvinista nem tud megférni egy házban?" Parragh tanár úr ugyanis szin-
tén kálvinista volt, amit persze én délután is tudtam. Következménye azonban 
az „incidensnek" egyáltalán nem lett. 

Időközben Bogner igazgató úr megn ősült: 1939 nyarán Tóth Rózsa bajmo-
ki tanítónő t vette feleségül. Az igazgató úr felesége többször megfordult a kon-
viktusban, tehát megismertük, s ezért is fényképezkedett a növendékekkel, a 
férjével és Pinkert tanár úrral. Ekkor az igazgató úrnak a diákotthon emeletes 
épülete melletti földszintes házat rendezték be, s a két épület között a falba 
átjáró kiskaput nyitottak. 

Nem állhatom meg, hogy el ne dicsekedjem vele: alkalmam volt egy feled-
hetetlen délutánt tölteni a társaságában. Miel ő tt azonban ezt az emlékemet föl-
eleveníteném, ismét Pinkert tanár úrról kell szólnom. 

Mint már említettem, a hegedülés hozott össze bennünket, így lett atyai 
barátom s nagylelkű  pártfogóm. Amikor édesanyám a beköltözésem után 
először kérdezte felő lem és magaviselemrő l, ezt mondta: „Nagyon elégedetlen 
vagyok vele." S amikor látta, hogy édesanyám megrémült, hozzátette: „Még min-
dig nem tudja a nótámat! ", Hányszor elmesélte jó anyám, hogy mekkora k ő  esett 
le a szívérő l a második mondat hallatán! Miután a II. osztályt sikerült 3-as nél-
küli jó rendű  átlaggal végeznem (még rajzból is 4-esem lett), vett édesapám he-
gedű t. Nagy dolog volt ez, mert 600 dinárba került, édesapám pedig 25 (!) diná-
rért vert fel egy pár patkót, s a patkót is ő  adta. (A heged űért tehát 24 pár patkót 
kellett fölvernie.) De az új heged ű  „csak" Steiner-utánzat volt. Pinkert tanár 
úrnak viszont eredeti Steinerje volt. Ezt szinte az els ő  naptól átadta nekem 
állandó használatra, még téli és nyári iskolaszünetekre is hazavihettem. Ha vi-
szont együtt muzsikáltunk - nem is ritkán -, akkor az én hangszeremen kontrá-
zott. A második világháború kezdetén, még a rezsimváltozás el ő tt, 1941-ben 
katonai behívót kapott Pinkert tanár úr. Magához hívatott, s meghatódva ke-
zembe adta a hegedűjét a következ ő  szavakkal: „Ha nem térnék vissza, err ő l 
emlegess!" Hála Istennek, visszatért, s még sokat muzsikáltunk együtt. 1941 
után énektanári állást vállalt a gimnáziumban, s ő  vezette az iskola zenekarát, 
amelynek egyik els őhegedűse voltam. 

Egy alkalommal, talán már 1943-44-ben, elújságolta, hogy el őző  este egy 
nagyon szép új nótát tanult. Nyomban kezembe is adta a kottáját azzal, hogy 
tanuljam meg. Ekkor már olyan bizalmas volt a barátság közöttünk, hogy rá 
mertem kérdezni: „Cigánytól, kávéházban tanulta?" - „Nem - válaszolta -, zon-
gora mellett kettesben." Így tudtam meg, hogy a tanár úr udvarol. Nem sokkal, 
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talán néhány nappal ezután úgy estefelé szólt a tanár úr, hogy nyissam ki a ze-
neszobát. És jött Bogner igazgató úr Rózsa nénivel, a feleségével és Pinkert 
tanár úr Gizi kisasszonnyal, a jövend őbelijével. Gizi kisasszony mindjárt a zon-
gorához ült, én meg a tanár úr kérésére kézbe vettem a heged űt, s ebbő l olyan 
nótadélután-nótaest-féle lett. Az igazgató úr és a felesége nótáját (Hogyha ír 
majd, édesanyám, írjon a falunkról... Jaj de szépen muzsikálnak ablakánál egy 
kislánynak..) már régebbről ismertem, talán már játszottam is nekik, a Pinkert 
tanár úrét (Darumadár fenn az égen...) még régebbről, s most először játszottam 
„társaságban Gizi kisasszony újonnan tanult nótáját is: Gyere haza kincsem, ne 
hagyjál engem. Elképzelhető , milyen kitüntető  volt egy(etlen) növendék számá-
ra ilyen társaságban lenni, ahol a zongorakíséretet természetesen Pinkert tanár 
úr jövendőbelije adta. A konviktus növendékei csak az ablak alatt hallgatták az 
alkalmi „hangversenyt", az ablakon leskel ődtek. 

Már említettem Bogner igazgató úr vallási toleranciáját. Legyen szabad azt 
is egy velem és a hegedülésemmel kapcsolatos példával szemléltetni. Ami diák-
otthonunkkal szemben volta katolikus egyház Paulinum nev ű  diákotthona. Úgy 
tudtuk, hogy innen verbuválják a jövendő  papnövendékeket. Bentlakó diákjai 
tehát jobbára hitbuzgó katolikusok voltak, én pedig már reformátusnak sem 
voltam hitbuzgó. Egy ilyen buzgó növendéke a Paulinumnak — egymás közt „pa-
listák"-nak neveztük őket — kivételesen szóba állt velem, s arra kért, menjek el 
estére a „zenekarom" élén az ő  diákotthonukba, mert ott fog vacsorázni a püs-
pök úr, s adjunk neki „szerenádot"! Megjegyzem, nem a diákotthon, hanem a 
gimnázium zenekaráról volt szó, s azt is hozzá kell tennem, hogy csak a mi VI. 
vagy VIII. osztályunkban (a hetediket ugyanis Óverbászon végeztem) 5-6 jobb, 
képzettebb heged űs volt nálam (az osztályban 11 heged űs volt!), de „cigányoz-
ni", azaz cigányzenekart vezetni, prímást utánozni alighanem én tudtam legjob-
ban. A másik furcsaság: szerenádot adni püspöknek? Lányok ablaka alatt a 
szülőfalumban sokszor muzsikáltam, de püspök ablaka alatt?! Persze, vállaltam, 
hisz az osztálytársam is csak azért fordult hozzám, mert a „banda" nálam nélkül 
nem vállalta a fellépést. Csak azt kötöttem ki, hogy kérjen engedélyt Bogner 
igazgató úrtól, mivel a szereplés este volt, tehát nem lehettem ott a Pater nos-
ter...-on. 

Valamikor délután felharsant az igazgatói cseng ő  a diákotthon udvarán, 
majd az igazgató úr engem szólított, majd így fordult hozzám: „Mondd, hajlandó 
vagy te ezeknek a pápistáknak muzsikálni?" Igenl ő  válaszomra többször is meg-
ismételtte: „De csak ha kedved tartja." Persze, hogy kedvem tartotta, s nem is 
csak a „bandá"-val való szolidaritásból, de az osztálytársam azt is ígérte, hogy a 
muzsikálás után kaja, pia amennyi kell, s mindenb ő l a legfinomabb. Így is lett. 
Igaz, nem szerenádot adtunk a — talán kalocsai vagy pécsi — püspöknek (Szabad-
kán ekkor nem volt püspök, mivel Budanovi ć  valamelyik rendházban afféle házi 
őrizetben élt), hanem asztali zenét játszottunk a vacsorához. Evés, ivás és egy 
kis mulatozás után azonban szerenádot is adtunk az udvar másik végében álló 
épületben lakó apácáknak. Másodheged űsöm egy katolikus kispap, a diákott-
hon prefektusa volt. Az apácák fogadták is a tisztelgésünket. 
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Hogyan is lettem a „Bogneráj", immár Szent Gellért konviktus utolsó és 
egyetlen bentalkó diákja? 

1944. március 19-e, József-nap vasárnapra esett. Az igazgató úréknál, a 
diákotthon melletti házban népes társaság ünnepelte a névnapot. Két barátom-
mal a városi stadionban a futballmérkőzés alatt, fő leg pedig utána győződtünk 
meg arról, hogy a németek megszállták Magyarországot. A stadionból a város 
felé haladva láttuk, amint a Belgrádi úton végeláthatatlan oszlopban haladnak 
a német tankok, ágyúk, csapatszállító kamionok. Egyenesen a gimnáziumba 
mentünk, s láttuk, hogy az egész épületben valósággal nyüzsögnek a német ka-
tonák. Másnap már utazhattunk is haza. Az iskolaévnek vége lett. Még hogy a 
történelem nem ismétlődik?! Pontosan így történt 1941-ben is a március 27-ei 
katonai puccs után. Csakhogy akkor ötödikes, most pedig nyolcadikos voltam, 
érettségi előtt álltam, igaz, a háború idején, kivált a front közeledtével mind 
több szó esett a „hadi érettségi"-r ő l, amilyet az első  világháború idején kaptak a 
— kivált önként — hadba vonult végz ős középiskolások. Közülük bizony kevesen 
kívánták ezt. Ámde, alig voltam otthon egy hétig, hivatalos levél érkezett a gim-
názium igazgatóságától arról, hogy a nyolcadikosoknak folytatódik a tanítás — 
dátum... Visszautaztam Szabadkára, természetesen a konviktusba. A gimnázi-
um ugyan még mindig zsúfolásig tele volt német katonákkal, az udvarán, az 
egykori sportpályákon ágyúk, tankok, teherautók. Nekünk azonban valóban 
folytatódott a tanítás — a diákotthon tanulótermében. Mivelhogy, mint említet-
tem, egyetlen bentlakó nyolcadikos voltam, de facto „hozzám járt" a gimnázium! 
Tanárok, diákok egyaránt, ideértve „Hannibált", azaz dr. Erdélyi Pál tanár urat, 
igazgatót is. Bogner igazgató urat ekkoriban szinte naponta láttam, hisz minden 
tanárt ismert, legtöbbjükkel barátságot is tartott, de a matematika- (Heklai Ist-
ván), a történelem- (Kottay) és a némettanárom (Póth István) egyúttal az ott-
hon prefektusa is volt. 

Május 15-én, az érvényes iskolai naptár szerint vége lett a tanításnak, ám a 
ballagás elmaradt. Mire az érettségi vizsgákra sor került, már kivonultak a né-
met katonák a gimnázium épületéb ő l, de mivel akkor már gyakoriak voltak az 
amerikaiak légitámadásai — már Szabadkán is volt jó néhány —, a vizsgasorozat 
a magas földszintnél alacsonyabban lev ő  tornateremben folyt le. 

Ezekben a hetekben láttam tehát utoljára Bogner igazgató urat. S aztán a 
plakáton találkoztam „vele", a rá kimondott és végrehajtott halálos ítélettel. 

1944. október 17-én tartóztatták le. „Mikor dörömböltek éjszaka, az emlí-
tett kiskapun átment a konviktusba, de amikor hallotta, hogy édesanyánkat fe-
nyegetik, visszajött. Ő t őrizetbe vették, a lakást felforgatták; a kiságyban alvó 
másfél éves bátyám ágyát is átkutatták, tán fegyvert kerestek. Bírósági tárgyalás-
ról nem tudok..., ellenben voltak kihallgatások, melyek során — rabtársai elbe-
szélése szerint — bántalmazták is". (Dr. Bogner István) 

Hogy nem tartotta magát „háborús" b űnösnek, arra még visszatérek. 
Egyelőre szóljon errő l a börtönbő l kijuttatott levele, amelyet szintén István fia 
bocsátott rendelkezésemre. 
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„Már többször kísérleteztem levelekkel, nem tudom, jutott-e el hozzátok 
ezekbő l valamelyik. Mindegyikben arról panaszkodtam, hogy semmi hírt sem 
kapok Rólatok! Csak annyit tudok, hogy megszületett a második fiunk, és hogy 
a lakásból kitettek, és Rózsika fogadott be Titeket. Isten áldja meg érte. Sajnos, 
mást semmit se tudok. Szombaton hoztak be valakit, aki annyit tudott, hogy a 
»Zöld Keresztben« a lánya látta a gyerekeket, és hogy azok nagyon szépen 
fejlődnek. Nagyon boldog voltam a hírrel! — Sok álmatlan éjszakám van, hogy 
pénz nélkül hagytalak. Azóta üzentem, hogy a bankból próbálj felvenni az én 
betétembő l. Demeter úr és Lipozencsich Jancsi majd segítenek. Fontos az, hogy 
segíts magadon. Ha kell, nyugodtan adj el valamit, majd visszaszerzem, ha kike-
rülök. Ami engem illet, hála Istennek, egészséges vagyok. A koszt elégséges, csak 
a hidegtő l szenvedek sokat. Eddig semmi bántódásom nem volt, és remélem, 
nem is lesz. De hogy meddig kell itt maradnom, azt nem tudja senki sem. Lehet, 
hogy még hónapokig! Nagyon bízom benne, hogy megszabadulok hamarosan... 
Tegnap valaki megígérte, hogy felkeres és hírt hoz rólatok. Esetleg elhozza a 
hócipőmet és meleg harisnyát. Mert ezekre volna legnagyobb szükségem... Eb-
ben a pillanatban kaptam meg a levélkét és a küldött holmit. Nagyon örülök, 
hogy jól vagytok. Végre megtudtam, amit sejtettem, hogy Pistára kereszteltétek a 
második fiunkat. Nagyon boldog vagyok, és megkönnyeztem a híradástokat. 
Nem tudom, meddig kell itt maradnom, lehet, hogy még hónapokig. Valószín űleg 
nem tudok hírt adni, azért már most kívánok édes szivikém, születésed napjára 
minden jót. Kérem a Jóistent, hogy adjon er őt a megpróbáltatások elviselésére. 
Továbbra is minden bizodalmam Istenben van. Sokat imádkozom, és remélem, 
majd csak kiszabadulok. Minden gondolatom a Tiétek, és értetek dobog a szí-
vem. Sokszor csókol és szeret mindenkit: Jóskát, Pistát, Téged és Mamát". 

Tehát abban bizakodott — vagy csak a családját akarta ezzel vigasztalni? —, 
hogy legfeljebb hónapok múlva kiszabadul. Bántalmazásról egyetlen szót sem 
ejt. Tud második fia születésér ől, megkereszteltetésérő l is, akit viszont csak ka-
rácsony tájára vártak, ám a „körülmények" következtében hét hónapra (1944. 
október 24-én) született. És élt még Bogner tanár úr édesanyja is. 

Bogner József tehát nem egy azon ezrek-tízezrek közül, akiket a második 
világháború végeztével az itteni magyarság elleni tömeges atrocitások során le-
gyilkotak. Ő t a Vajdasági Hadbíróság (Vojni sud za Vojvodinu) ítélte halálra: 
„presuda Vojnog suda — streljanje” (a Hadbíróság ítélete: golyó általi halál). Az 
viszont őrá is érvényes, hogy „az akkori esztelen öldöklés napjaiban elegend ő  
volt a halálos ítélet kimondására, ha valakire rámutattak, hogy a Horthy-érában 
kitűnt magyarságával". Igen, Bogner József kit űnt magyarságával, de nemcsak a 
Horthy-érában, hanem már a királyi Jugoszláviában is — de nem szerbellenessé-
gével, antiszemitizmusával. Nemzeti, vallási türelmetlenséget ráfogni sem lehe-
tett. Hogy féltette az itteni és nem is csak az itteni — magyarságot a „keleti 
barbárság"-tól, az „új tatárjárás"-tól, abban, sajnos, igaza volt. Ám egészen bizo-
nyos, hogy vér nem tapadt a kezéhez, s ilyesféle büntettr ő l a Szabad Vajdaság 
idézett cikkében sem esik szó. 

A Sajkás-vidéki és az újvidéki vérengzés fő  bűnöseit, Zöldi Mártont, Feke-
tehalmy Czeidnert és a többieket már a Horthy-érában is elítélték (állítólag a 
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németek mentették ki őket az országból), a háború után pedig (Rákosiék?) 
kiadták őket a jugoszláv kommunista hatalomnak, s ez ítélkezett is felettük. De 
ki ítélkezett az 1944-45 ben a magyarság ellen elkövetett tömegmészárlások 
elkövető i fölött? Máig visszacsengenek a fülemben Illyés Gyula szavai, melyeket 
1965 nyarán, szinte indulatosan vágott a fejünkhöz Belgrádban. Zilahy Lajos 
belgrádi szállásán találkoztunk vacsorán, s mi (Farkas Nándor, a Forum vezér-
igazgatójával) azzal kezdtük az ismerked ő  beszélgetést, hogy lelkesen, di-
csérő leg szól az akkoriban megjelent Hidegnapokról és Cseres Tibor nagy, bátor 
írói tettérő l. „És ti? — csattant Gyula bácsi kérdése. — Ti mikor írjátok meg az 
1944-45-ös »hideg napokat?!«" Bizony akkor, erre a kérdésre nem tudtunk vá-
laszolni, más is aligha tudott volna. Azóta ugyan már megjelent Cseres Tibor 
Vérbosszú Bácskában (1991), Matuska MártonA megtorlás napjai (1991) és Mé-
száros Sándor Holttá nyilvánítva (1995) című  könyve, de ezek hatása már azért 
sem mérhető  a Hideg napokéval, mert azt magyar író írta magyar katonák és 
csendőrök rémtetteiről, míg az utóbbiakat magyarok írták a magyarok elleni 
„esztelen öldöklések"-rő l. Szerb író és tudós eleddig nem vállalkozott rá, s cse-
kély a kilátás arra, hogy valaha is fog. 

Járatlan lévén a jogtudományban, nem tudom megítélni Bogner József b ű -
nének súlyát, s azt, hogy milyen büntetés járt volna ezért egy jogállamban. Kü-
lönben sem lehetett itt akkor jogállamról beszélni. Nem is e kérdés latolgatása 
céljából ragadtam tollat, hanem csakis azért, hogy Bogner József emberi és csa-
ládi tragédiáját leírjam, azét az emberét, házaspárét, akit s amelyet elég közelr ől 
ismertem. 

Az a kérdés meredt elém már ott Ómoravicán is a falragasz láttán, s azon 
töprengek máig: miért maradt itt, miért várta be itt az újabb rendszerváltást, 
miért nem mentette a maga és családja életét?! Tanúja voltam ugyanis, hogyan 
hagyta el szülőfalumat, Feketehegyet mind a négy (4!) nyilas (ketten közülük 
Pápán beléptek a Magyar Kommunista Pártba, egyikük meg éppen ÁVH-s lett), 
hogyan menekültek, mentve nemcsak a maguk és családjuk életét, de legértéke-
sebb vagyontárgyaikat is a Hitler mellett leginkább exponált gazdag németek — 
traktor vontatta óriási pótkocsikkal. S még mit hagytak itt! Földbirtokon, fé-
nyűzően berendezett házakat, rádiót, zongorát stb. Kihasználták a jó kéthetes 
interregnumot, amikor a magyar csend őrök már — látványosan — elvonultak, az 
oroszok és partizánok meg még nem jöttek. Ezeknek a hajuk szála sem görbült. 
Egyikük évekkel később az USA-ból meleg hangú levélben köszöntötte édesa-
pámat, a kovácsmesterét. S ez nem állt volna módjában a vidék legnagyobb 
napilapja főszerkesztőjének, a magyar országgy űlés képviselőjének? Elképzel-
hetetlen. 

Maradására nem találok más magyarázatot, minta politikai naivitást: tanár 
volt, értelmiségi, és nem politikus! Nem tartotta magát háborús b űnösnek, s 
talán visszavárta azokat a tanár kollégáit is, akiken ő  1941-ben oly készségesen 
és hathatósan segített. Csakhogy — szónokolta egy pártvezet ő  1944 végén — nem 
a régi Jugoszlávia tért ám vissza! S ezt talán nem látta el ő re, vagy nem fogta fel 
Bogner tanár úr. E feltevésemet támasztja alá Andrée Dezs ő  hasonló sorsa is. 
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Ő  a másik nagy példányszámú magyar napilap, az Újvidéken megjelen ő  Reggeli 
Újság főszerkesztője volt. Autót kínáltak fel neki, s a távozásra biztatták. De ő  
maradt! Maradt, mert az újvidéki razzia idején egy egész újvidéki utca szerb 
lakóit mentette meg a „jeges Dunától", s arra számított, hogy most azok állnak 
ki őmellette, akik mellett ő  állt ki. És — láss csodát! — ki is álltak. Mégis felakasz-
tották! 

Bogner József tanár úr zágrábi egyetemista kollégáitól hallottam, hogy ő  
éppúgy, mint Margit nővére, tbc-ben szenvedett, de bámulatos önfegyelemmel, 
étvágytalanságát leküzdve, orvosi utasításra er ővel evett, és leküzdötte a beteg-
séget. Sokéves állástalanság, illető leg a pályán kívüli hányattatás után egziszten-
ciát teremtett magának, családot alapított; másfél éves fia mellett már úton volt 
második fia is; a közéleti pályájának is a csúcsára érkezett, és innen vitték a 
vesztőhelyre. Családját szinte kilátástalan helyzetbe sodorta. Tanítón ő  felesége 
a háború után sosem kapott tanítói állást — hogyisne: háborús b űnös felesége?! —, 
akkor sem, amikor pedig az égető  magyar tanítóhiány leküzdésére A, B és C 
tanfolyamokon képezték a magyar tanítókat. Az ötvenes években olyan hírt 
hallottam a családról, hogy Rózsi néni kézimunkázásból és némi egyházi se-
gélybő l neveli két fiát: „Jóskát és Pistát." 

Bogner József tehát leküzdötte a betegségét, érvényesült a szakmában (böl-
csészdoktorrá avatták) és a közéletben (napilap felel ős szerkesztője és kiadója 
volt), családot alapított, s innen, a csúcsról jutott a veszt őhelyre! 

A népi írók szabadkai fogadásán 
(Dr. Bogner József a kép jobb oldalán) 
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BATA JÁNOS 

„KIKET KALLÓDÁSRA SZÁNTAK A MINDENKORI ERŐK" 
PODOLSZKI JÓZSEF HALÁLÁNAK ÉVÉR ŐL 

Podolszki József negyven évet élt. 1986-ban halt meg. Tíz évvel ezel ő tt. 
Hogy ez a tíz év mit hozott magával, nagyjából tudjuk, mert mindannyian átél-
tük, túléltük. Most, az azóta elmúlt tizenegyedik év küszöbén, Podolszkira em-
lékezve arról az évrő l, halálának évérő l szólnék. 

1986 még a béke éve volt. Mi, akiket megcsapott a háború szele, ahogy 
mondani szokták, tudjuk, ez mit jelent. És azt is jól tudjuk, mit jelent az, ha egy 
év nem a béke éve (volt). 

Ebben az évben, a Podolszki-nekrológ melletti oldalon a Képes Ifjúságban 
megjelent a Bori Ifjú Irodalmárok Körének verspályázata, amelyen részt vehe-
tett minden „köztársaságunk"-ban él ő  és alkotó ifjú zseni, aki három közöletlen 
verssel rendelkezik, és azokat a pályázatra eljuttatja, legkés őbb szeptember 20-
ig. Az első  díj 20 000, a második 15 000, a harmadik díj pedig 10 000 dinár volt. 
Hogy ez mit jelent, azt hiszem, nincs, aki kapásból megmondaná. A dinár akkori 
és mindenkori értékét magával rántotta a lezüllött semmibe egy akkori és min-
denkori ország csúfos bukása, százezreket, milliókat nyomorba taszító történe-
te. A költő i találkozó abszolút győztese Radnóti Miklós emlékplakettben része-
sült. Olcsó lenne a költő i kérdés: vajon azóta áll-e még Radnóti szobra Borban, 
és a díjazottak közül hányan büszkék még irodalmi díjaikra? 

Abban az évben, 1986-ban, pompázatos május 25-ét rendeztek a Jugoszláv 
Néphadsereg stadionjában, ahova a Staféta, az ő  rendje és módja szerint, hosszú 
útja után meg is érkezett. Frissen és üdén, hiszen ha elfáradt, pihent a Staféta, 
mi több, az arra érdemesült helyeken még éjszakázott is. És ő  is, a Staféta is, 
vigyázzba vágra magát május 4-én, 15 óra négy vagy öt perckor a szirénák zokogó 
hangjaira. Talán még könnye is csordult. Dúlt a testvériség-egység és a testvéri 
egység. A munkatáborokban, na nem olyanokban, amilyeneket néhány évnek utá-
na létesítettek, az ifjú szocialisták dalolva egyengették a kommunizmusba vezet ő  út 
göröncseit, a munkaterveket kettőszáz, háromszáz százalékkal túlteljesítve, mert 
ugye, Tito után is Tito volt, és volt egy ország, amely büszke lehetett ifjúságára. 

Az elnemkötelezettek kötetlenül tanácskozgattak, a felderít ők meg Tito-
verbászon országos versenyt rendeztek, amelyet a Titov Velesz-i fiúk és a nikši ći 
lányok nyertek meg. Akkoriban elmélkedett egyik évfolyamtársn őm a Szabad-
ka—Újvidék között közleked ő  ügyviteli vonaton (nem tudom, ma van-e még 
ilyen), mi lesz ha Kádár meghal, és Magyarországon is városok, települések ré-
szesülnek, részesülhetnek abban a megtiszteltetésben, hogy az elhunyt elnököt 
kapják úgymond vezetéknévnek? Lesz-e vajon Kádárbugyi? Titograd közelében 
nem voltak munkanélküliek, és Titoszabadkán, pardon — ilyen azért mégsem 
volt, Ljubiša Ristić, hathatós segítséggel, áldásos tevékenységet folytatott. 
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Volt még Szovjetunió, Csehszlovákia és NDK. (És van még Koreai NDK!) 
A Berlini Fal rendíthetetlen ólomkatonái védték a szocialista németeket a ka-
pitalizmus nyugatnémet ópiumától, és Elena és a Nagy Vezér boldogan vezette 
elégedett népét. Zágráb készült az Universiadéra, melynek jelszava: A világ if-
júsága a világ békéjéért, s létrehozásában az egész Jugoszlávia, valamennyi köz-
társasága és tartománya, szinte valamennyi község, város és nagyobb gazdasági 
munkaszervezet segítséget és anyagi támogatást nyújtott. 

És voltak fiatal irodalmárok, nemzedékem tagjai, akik akkor együtt próbál-
tak valamit elérni, de hamar rá kellett jönniük: legföljebb közös ülés van, de 
közös (ki)állás nincs. 

S hogy mi köze mindehhez Podolszkinak? Ehhez már semmi. Legföljebb ha-
lálának, mert halála esztendejében történt mindez. Meg még sok minden más... 

Podolszki hányatott sorsú író embere volt e tájnak. (És közülünk ki nem 
az, ilyen vagy olyan módon?) Csakhogy a későbbi generációk északra vezet ő  
vándorútja helyett ő  dél felé ment. Egész a tengerig. Ma már mondhatjuk: Zá-
ráig. Akkoriban még nem lehetett. Ma már lehet. Ennyit legalább is mondani: 
Zára, Fiume, Montenegro. 

Podolszki életében öt könyve jelenhetett meg: három verses- és két próza-
kötet. Sok vagy kevés? Nem tudom. Élete utolsó verseskötetével gyakran talál-
koztam az újvidéki antikváriumban. Pontosabban szólva minden egyes alkalom-
mal, amikor csak egyetemista éveink alatt társaimmal betértünk olcsó könyvek 
után böngészni, Uram bocsáss, könyveket lopni. A Barnáról azonban lebeszél-
tek magyar tanszékes barátaim. Valahányszor meg vagy el akartam venni, min-
dig azt mondták: ne hülyéskedj már! Nem tán a Podolszkit akarod? És egyálta-
lán, hogy lehetett ilyen címet adni? Barna? Podolszki? Ugyan már! Hol van ő  a 
Sziverihez, meg az Ottóhoz? Na, ne... Így aztán a Barna mind a négy vagy öt 
kötete talán még mais ott van az újvidéki antikvárium idegen nyelv ű  könyveinek 
polcain. Ha még egyáltalán van antikvárium, és nem akváriumokat árulnak a 
helyén, bohóchalakkal és egyebekkel. 

Podolszki nem volt bohóc — de bohóckodott els ő  verseskötetének fotóin. 
Furcsa jelenség volt, talán ilyen lehetett Toulouse-Lautrec is. Mintha Podolszki 
lett volna a hajdanvolt Symposion Balázs Attilai Látlak Lautrece, és mintha 
Toulouse-Lautreckel futottam volna össze a hajdanvolt 7 Nap szerkeszt őségi 
szobáiban a régi városházán, ahova csak úgy mertem bemenni, ha el ő tte leje-
lentkeztem a portásnak. A kovácsoltvas bejárati ajtó mögötti lyuk fölött ki volt 
írva, lejelentkezés nélkül tilos bemenni — én meg, törvénytisztel ő  ember lévén 
annak rendje és módja szerint le is jelentkeztem. — Régmúlt id ők, mondhatnók: 
plusquamperfectumok — Toulouse-Lautrec rég halott, Podolszki is. Symposion-
ból, 7 Napból volt és van kett ő-három, Balázs Attila és mások Budapesten, 
Veszprémben, meg még ki tudja merre — és ki tudja, vajon kellhet-e dal lajosnak 
temerinbő l/aki hamburg környékén melós, és kellhet-e dal Temerinbe, Becsére, 
Adára vagy éppen Szabadkára Lajosoknak és egyebeknek, akik talán éppen 
most is elszámoltatnak és megmérettetnek, visszavágnak és gyalázkodnak, mi-
közben rikkancsok és koldusok lettünk mindahányan? Kellhet-e a dal azoknak, 
akik mindahányunkból igazgatottat csinálnak? — ne válaszoljatok — De azt se 
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feledjétek véreim: farkas lajos kit űnő  asztalos / és méretre dolgozik / nem széri-
ában / ennyi a titok. Ennyi a titok? 

mert a háború 
a háború 
a háború 
a háborúról már semmi újat 

meg nem tudhatunk 
csupán a halál titkaival bíbelődünk olykor 

Szegény Podolszki, ott valahol lenn vagy fönn — a háború, a háború, a há-
ború, a háborúról nagyon sok újat megtudtunk. 

1986-ban egy Csernobil nevű  szovjetunióbeli városban, vagy város mellett 
létrejött a Zóna, az ifjúságnapi belgrádi rendezvény az Ébredj, valami történik, 
a sorsod is intézik címet viselte, és Zárában, negyvenéves korában meghalt Po-
dolszki József. 
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ALKOTÓM ŰHELY 

BENCE ERIKA 

EGY RÉSZLET MEGÁLLÍTÁSA 
JELENSÉGEK A MAGYAR PRÓZAIRODALOMBAN 
AZ 1980-AS ÉVEK VÉGÉN 

A magyar prózairodalom helyzetét és alakulását vizsgáló kritika az 1970-1990-ig 
terjedő  két évtizedet gyökeres változásokat, új fejl ődési tendenciákat, megvál-
tozott poétikai és esztétikai min őségeket létrehozó évtizedekként tartja számon 
a magyar próza életében. A hatvanas évek végét ő l nyilvánvaló új törekvések a 
prózairodalomban, a mibenlétüket, irányaikat, eredményeiket felmér ő  kísérle-
tek sorát hívták életre. Írók, kritikusok, esztéták, irodalomtörténészek vizsgál-
ták a jelenséget átfogó célzattal vagy csak egy-egy fragmentumát tartva górcs ő  
alá. Elveket, módszereket dolgoztak ki az új magyar prózairodalom alkotásai-
nak rendszerezéséhez és értelmezéséhez. 

Az időszak magyar prózairodalmáról készült elméleti munkákhoz azonban 
a hozzávető legesség kritériumát is oda kell értenünk. Meglehet ősen összetett 
feladatról van ugyanis szó, amikor egy valójában megállíthatatlan, szüntelenül 
transzformálódó jelenséghalmazból kell tényeket, megállapításokat lesz űrni, 
kezdet- és végpontokat kijelölni. Mészöly Miklós a valóság és a fikció problé-
maköre kapcsán szól a teljes folyamat áttekinthetetlenségér ől. Megállapítá-
sai a folyamatos fejlődés és relativitás ismérveit mutató modern magyar pró-
zairodalom, egy „folyton történ ő" összefüggésrendszer tanulmányozására is 
érvényesek. 

„Minden folyamat, mely már belátható (vagyis teljes lefutásában látszik 
áttekinthet őnek) — számunkra csak fikció, látszat, illúzió lehet. Egy ilyen átte-
kintés ugyanis egy-egy részlet megállítása is. Teljes folyamatot valójában nem 
tudunk átélni, csak tér, idő , történés stb. »kvantumokat« egymást követ ő  holt-
pontjaikban. És azok önigazoltsága szükségképpen teremt hiány-közérzetet; s 
megteremti a feltételességhez való gyakorlati alkalmazkodást is, az abban való 
berendezkedés szükségét..." De: „Van azonban olyan valóság-közérzet, melyet 
nem kísér illúzióközérzet. De ez csak a kiemelt ténnyel, a mindent átfogó 
tárggyal szemben és kapcsolatban lehetséges." (Mészöly Miklós: A pille magá-
nya. Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, Pécs, 1989. 119. p.) Balassa Péter a 
mai magyar prózáról szólva a „ma" szón a fejl ődésfolyamat egy lehetséges kime-
revíthető  állapotát érti. (Balassa Péter: Hiábavalóság. Jelenkor Irodalmi és Mű -
vészeti Kiadó, Pécs, 1989. 96. p.) 

Abból az állandóan transzformálódó összefüggésrendszerb ől, melyen a mai 
magyar prózairodalom fejl ődésének évtizedeit értjük, szükségképpen kiraga-
dunk egy részletet, amikor a nyolcvanas évek végének prózatermését vizsgáljuk 
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úgy, mint a folyamat egy idő -kvantumát, olyan viszonylagos holtpontját, mely-
ben az egész revelálódik. 

E dolgozatban a magyar prózairodalom újszer ű-sajátos jelenségeit kísére-
lem meg tetten érni a nyolcvanas évek végének id őszakában, a következő  alko-
tások példáján: 

Konrád György: Ágenda, 1. Kerti mulatság (1989) 
Tandori Dezső : Meghalni késő, élni túl korán (1988) 
Mészöly Miklós: Volt egyszer egy Közép-Európa (1989) 
Nádas Péter: Évkönyv (1989) 
Lengyel Péter: Macskakő  (1988) 
Esterházy Péter: Hrabal könyve (1990) 

CINKOSOK VAGYUNK 
(Konrád György: Ágenda, 1. Kerti mulatság) 

Konrád György Ágenda, 1. Kerti mulatság című  regénye teljes mértékben 
megvalósulása a nyolcvanas évek magyar prózairodalmában jelentkez ő  új mű-
alkotás-elképzeléseknek. S mivel saját m űfaji vonatkozásait, öntermel ődésének 
folyamatát is tárgyaló regényrő l van szó, mindezek a regényelméleti dilemmák 
is konkrét megfogalmazást nyernek lapjain. El őző  három regényében (A város-
alapító, A látogató, A cinkos) még többé-kevésbé a fiktív történet és a kijelölt 
narrátor alkalmazásának módszeréhez folyamodott. Az Ágenda, 1. Kerti mulat-
ság azonban már elveti és szükségtelenné teszi ezeket a kategóriákat. „Unom az 
irodalmat. Némi irtózattal olvasom Flaubert leveleit a m űvészet szentségérő l. 
Unom a kitalált figurákat és a kitalált cselekményt (...) Miért adnád ki magadat 
másnak, mint ami vagy? — vallja Ágenda, 1. Kerti mulatság című  regényében. 
Konrád a tő le megszokott tömörséggel vázolja fel regényírásról szóló jegyzete-
iben az író és az olvasó szerepkörére vonatkozó elképzeléseit. Korábban úgy 
érezte, hogy saját „kis motyója", azaz életének, sorsának fejl ődéstörténete nem 
irodalmi tárgy. A cinkos című  regényéhez jegyzetet fűz, melyben közli: ez a 
könyv nem életrajz. AzÁgenda, 1. Kerti mulatságban azonban már az nyer meg-
fogalmazást, hogy saját élete, önmaga, barátai és leend ő  olvasói érdekesebb „re-
gényanyagot" szolgáltatnak bármely kitalált történetnél. Az én a maga megmá-
síthatatlan igazával „király" az irodalomban. Egyszeri és utánozhatatlan le-
hetőség, amely azonban csak az olvasóval való termékeny együttm űködés által 
válhat eredménnyé. „Az írói gondolkodás ott kezd ődik, ahol a közösségi gon-
dolkozás véget ér. Jelbeszéd a figyelmes olvasók között. A szöveg az id őben fejti 
ki magát, minden olvasat egyedi eset. Az írás hazatérési kísérlet a sz űkösségbő l 
a tágasságba" — írja Konrád és err ől Mészöly Miklós jut eszünkbe: a művészet a 
tágasság iskolája. 

Az ágenda a Magyar értelmez ő  Kéziszótár tanúsága szerint elavult jelenté-
sű  szó, mely az „elintéznivaló(k), illetve ezek följegyzésére használatos füzet" 
jelentéssel bír, másrészt az „istentiszteleti rendtartás könyve". A szó mindkét 
jelentése alátámasztja címmé emelésének igazoltságát. Asszociációkat ébreszt 
bennünk még mielőtt a mű  olvasásába kezdenénk. Minimális információt rejt 
magában arról, mit várhatunk a következőkben. Azt sugallja számukra, hogy egy 
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nem összefüggő , egységes tömbbé nem formált szöveggel lesz dolgunk, azaz egy 
olyan „füzet" olvasásába fogunk, melybe az író csak leend ő  munkájához szüksé-
ges vázlatait, jegyzeteit, „elintéznivalóit" írta bele. S ami a címlap után követke-
zik, valóban megfelel előfeltételezéseinknek. A könyvnek tíz fejezete van, me-
lyek „tételekre" (alfejezetekre), s azon túl rövidebb-hosszabb jegyzetekre tago-
lódnak. Az egyes szövegrészek között nincs mindig szoros kapcsolat, a szöveg 
inkább a töredékesség, mintsem a folyamatosság jegyeivel bír. Konrád, aki „az 
olvasó elő tt mutatja be, hogy mit művel", nem hagy kétségeket bennünk afel ő l, 
hogy egy nem szokványos, m űalkotás-, illetve regényjellegében sajátos könyvet 
olvasunk. Közli velünk: „Ez a könyv egy másik könyv tartalomjegyzéke." 1982-
ben íródott, majd 1990-ben Európa köldökén című  kötetében napvilágot látott 
Mondatok egy képzelt regényr ől című  esszéjében e könyv megírásának dilemmáit 
is papírra veti: „Regény egy nem létez ő  regényrő l. Voltaképpen története egy 
eljárásmód, amellyel tárgyamat birtokba veszem. Nem a tárgy az érdekes, ha-
nem a tekintet, amely rászegeződik." „Regényt írok egy képzeletbeli regényr ő l. 
A tekintet labirintusutakon átkanyarogva néz a tükörbe" — fogalmazza meg szin-
te ugyanezeket a gondolatokat regényében, a Kerti mulatságban is, mely minden 
szintjén intellektuális „töltéssel" bír. Egy regény, mely önmagáról szól: saját 
létrejöttének folyamata, megírásának problémái, m űfaja vált témájává. A ha-
gyományos regény elemei csak lehet őségként vannak jelen. Miközben „szemlét 
tart az emlékek fölött", azaz gyermekkora, a háború, a háború utáni id őszak 
eseményeit eleveníti fel („eljött az ideje sorsvonalaim megpillantásának"), tör-
ténet-elképzeléseket vet fel, melyek egy komplett, hagyományos formájú regény 
építőelemei lehetnének, ám megmaradnak a történet-lehet őség állapotánál. A 
mű  egyik legszembetűnőbb vonása épp ez. Nem ábrázol. A közlés szintjén marad. 

Tárgyáról, arról, hogy önmaga létrejöttének lehet őségeiről szól, s hogy egy 
potenciális regény vázlata, Konrád nem hagy kétségeket bennünk. Annál több-
értelműbb műfajának mibenléte. „Nem regény, nem tanulmány, nem napló, 
nem emlékirat. Akkor hát mi ez?" — teszi fel a kérdést. „Áldozati szertartás, 
bolondok színháza a szigeten, amelyet a józan közönség a tó partjáról figyel. A 
pap táncol a templom elő tt” — válaszolja. Kés őbb: „... olyan szöveg, amelyet a 
szerző  sem ért maradéktalanul..." Mindenesetre: „hosszabb prózai m ű ." 

Konrád Györgynek nincsenek illuzórikus elképzelései sem az írásról 
(„mellőzzük az érzelmes küzdést s szemléljük a valóság enigmatikus der űjét"), 
sem az íróról („aki ír, az az én szabadabb másom, hozzá képest nyárspolgár 
vagyok"), sem a regényrő l („regényemnek az az alaphelyzete, hogy írom"), sem 
az írásmű  elképzelhető  hatásáról („az ilyen regény, semmiséglajstrom"). A m ű-
alkotás legfeljebb magunk (az író és az olvasó) örömére szolgál, a lét enigmái-
nak felderítése felett érzett megelégedettségünket szolgálja: kerti mulatság. 

A Kerti mulatság egy bonyolult összefüggés- és elképzelésrendszer. Az al-
kotásfolyamat elképzelt láncszemei — az író, a szerepl ők és az olvasó — „cinko-
sok". Elképzelések vagyunk: egy potenciális m űalkotás építő i. Mindannyian: az 
író, a szereplők (Kobra Dávid, Melinda, Jeremiás, Dragomán, Kobra Klára stb.) 
és mi, olvasók is tevékenyen közreműködünk kialakításában, írjuk a könyvet, 
hisz kénytelenek vagyunk jegyzetelni, hogy áttekinthessük, mit végeztünk. Az 
író alteregóinak szerepét töltjük be. „Jóíz ű  regényíráshoz szükség van erre a 
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cinkosságra." Eleget teszünk a direkt írói felszólításnak, megdolgozunk ezért a 
kis mulatságért. A könyvet befejezzük. „Több lehetséges befejezés? Az olvasó 
előbb azt hiszi, hogy a szerző  megbolondult, aztán elkezd kételkedni ebben; 
összeállítja ő  is a maga regényét az alkotóelemekb ő l. Választani fog a regényvé-
gek közül, mert az egyik jobban tetszik neki, a másik kevésbé. Azokat a szekven-
ciákat rakja tehát össze, amelyeket összetartozónak érez. Nem kényszeríthetjük 
magunkat az olvasóra, azt vesz ki füveskönyvünkb ől, kalendáriumunkból, amit 
akar." Végezetül áttekinthetjük jegyzeteinket. Ami a feljegyzésekb ő l összeáll: 
ágenda. Első  vázlatkönyve egy lehetséges trilógiának. 

A MEGHÍVÁS EGYNYÁRI VAKJÁTSZMÁRA FENNÁLL 
(Tandori Dezső : Meghalni késő , élni túl korán. 

Egynyári vakjátszma III 1) 

„Remélhető-e, hogy kiderül itt, mi történt végül?" — teszi fel a kérdést Tan-
dori Dezső  1977-ben megjelent kötete, A meghívás fennáll bevezetőjében. Tör-
ténik ez a megírás lehet őségétő l való „menekvése" közben, amikor már kijelölte 
„távollétét" az alkotástól. „A szerz ő  úgy érzi, semmi köze könyvének szavai-
hoz" — írta le említett szövegében, melyben korábban azt is kifejtette, hogy amit nem 
élt át, nem tart érdemesnek leírni, illetve amit nem tud megírni, azaz írói átélés, 
átlényegítés szempontjából is semleges. Az Egynyári vakjátszma (I—III) bevezető  
szövegében és a készül ő  trilógia első  töredékéhez, a Meghalni késő, élni túl ko-
ránhoz füzött El őhangban ugyanezeket a gondolatokat veti papírra: „A könyv-
béli én sem én vagyok, és a másikunk se másikunk, azaz talán egy bizonyos én-
nek, bárki énnek, egy bizonyos másika" és „Másodszor tehát: akir ő l e regényben, 
a trilógiában itt még szó esik, szintén nem ők maguk. Hiszen csak 1985 szeptem-
ber valahanyadikáig terjed ő , következtetett, körüljárt, találgatott valójuk szere-
pelhet itt, olyan író gépéb ő l, aki azt sem tudja biztosan, kell-e pontjelet tenni az 
iménti évszámjelölések után". Tandori azonban nemcsak az írói jelenléthiány és 
a hősábrázolás új módszereinek alkalmazásával tett tanúbizonyságot az intel-
lektuális próza fejlődése mellett, hanem még ennél is modernebb eljárásokkal 
gazdagította a nyolcvanas évek végének prózairodalmát. Amellett, hogy elveti 
az írói felsőbbrendű  tudás elvét („A részletek csak teljes egészükkel érvényesek, 
s akkor is csupán a szereplő  én szempontjából, a szerepl ő  énnek is csak a könyv-
béli idejére vonatkoztatva. A szerz ő  éppen ezért igyekezett, hogy ezzel a le-
hetőséggel — kikötéssel! — ne éljen vissza; nem mondjon, durván szólva, olyas-
miket, hogy ez-meg-az ilyen-meg-olyan"), a szerz ő  szerepének és személye azo-
nosságának felbontására, sokszorosítására tett kísérletet. Azt a látszatot igyek-
szik kelteni, mintha leend ő  trilógiájának egyes részei három különböz ő  szerző  
(Tandori, Nat Roid, Tradoni) alkotásai lennének. Ha az Egynyári vakjátszma 
bevezető  szövegében megfogalmazott, idézett — a regény megírásának és létre-
jött belterének idejére, illetve a valós és a könyvbéli írói énre vonatkozó — elve- . 

ket vesszük figyelembe, valóban hihet őnek látszik, hogy Tandori, Nat Roid, Tra-
doni három különböző  írói én, hiszen eltérő  időmérce érvényes rájuk. Ez azon-
ban csak akkor lehetséges, ha mindhármat a könyvbéli írói én fogalmával azo-
nosítjuk. „Én és nem én problémája... ezt már a szerz őség hármassága, kérd ője- 
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lessége is jelzi" — fejti ki a problémát maga Tandori, a valós írói én, akit önmaga, 
mások, más élő lények világáról való elképzelése, ennek megírására irányuló kí-
sérlete egy különös játékba, az írással, az ábrázolással, az olvasóval folytatott 
különös vakjátszmába sodor; „menet közben a végeredmény nem létezik, a küz-
delmek is oda akarnak eljutni". 

A valós írói én kísérletet tesz az elmondásra, a tudatunkon átsz űrt életté-
nyek kimondására, arra, hogy „a túlhevült pillanatokat, a túlernyed ő  pillanato-
kat — végletességüket tehát — a szokásosnál hevesebben mutassa". Mind a való-
ság megközelítése, mind az ábrázolásban érvényes törekvések és alkalmazott 
eljárások eliminálják a hagyományos m űfaji kategóriákat, a szerz ő  meghatáro-
zása szerint „szó sincs itt vallomásról, emlékiratról; kompozíciót kell inkább 
föltételeznünk", mely egyrészt meghatározott szerkesztési elveknek felel meg 
(„Mindhárom kötetnek külön címe van, mindháromnak külön felépítése, mely 
a másik szerkesztésével szinte teljesen megegyezik; például a könyvek mindegyi-
kének hét-hét-hét része van, de a fejezetek, a mottók jellege, a számozás, az 
idézőjelek a változatosságot szolgálják; olyan kaleidoszkóp, amit még egyszer 
aligha tud összeállítani az emlékezet"), másrészt igen laza, légies, melyben az 
emberi közösség, egyikük-másikuk együttélésének, más létez őkhöz, barátok-
hoz, verebekhez való viszonyuknak történéstöredékei, az író regénnyel való 
küzdelmének momentumai, gombfoci, idézetek, utalások váltják egymást. Légi-
es kaleidoszkóp. Emberi panoptikum. A rész az egészre utal, az egyes részek 
mégsem állnak össze egy tömbbő l faragott egésszé. 

A kaleidoszkóp-jellegb ő l kifolyólag Tandori Dezső  Meghalni késő, élni túl 
korán című  könyvét nem okvetlenül szükséges a folyamatosság elvét betartva, 
azaz fejezetrő l fejezetre, sorról sorra araszolgatva olvasni. Tandori ezzel az ol-
vasás szempontjából is új módszereket vet fel. Könyvét kedvünk szerint forgat-
hatjuk, bár szerinte ennek a könyvnek egyetlen részlete, egyetlen mondata, 
egyetlen szava, egyetlen bet űje sem idézhető  oly értelemben, hogy vele a könyv 
egészét óhajtjuk jellemezni. Ugyanakkor: „eszményi legalább egy folyamatos 
olvasás, akár ha évek során is; másrészt a tetsz őleges lapozás sem okvetlenül 
terméketlen." Tandori Dezs ő  egész életműve is csak együtt érvényes m űvek 
rendszereként képzelhet ő  el, ám a regények egyenkénti olvasása sem értelmet-
len. Közben berendezkedünk, évek sorát szenteljük Tandori m űveinek olvasá-
sára. Közben az intellektuális-bölcseleti próza égisze alatt ténykedünk. 

AZ IRODALOM MÉLYSÉGEI ÉS MAGASSÁGAI 
(Lengyel Péter: Macskak ő) 

A kettősség jegyében formálódik el ő ttünk komplex alkotássá Lengyel Pé-
ter Macskakő  című  regénye. Ez a minden szintre kiterjed ő  ellenpontozás a re-
gény fő  szerkesztési elve, szervez ő  eleme. 

A szerzőtő l származó m űfaji megjelölés „detektívregényt” feltételez. Az 
irodalom alacsonyabb régióiba szám űzött, a ponyvairodalom szintjére degra-
dált műfajról van tehát szó, s annak a modern intellektuális próza m űhelyében 
való megmunkálásáról, új összefüggésekben való láttatásáról. Lengyel Péter egy 
detektívregény és egy m űfajelméleti vonatkozásokkal, reflexív tartalmakkal, az 
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írói jelenlét és a társadalmi „most" momentumaival átitatott naplószer ű-jegy-
zetszerű  szöveg társítására tesz kísérletet a Macskakőben. A műalkotás külső  és 
belső  tényező i — a boritólap, a címválasztás, a szerkesztés, a történet, a narrátor 
szerepe, a szerepl ők ábrázolása, a stílus — a két m űfaj törvényszerűségeinek ren-
delődnek alá. 

A detektívregény az olvasó szórakoztatását szolgálja, így természetszer ű , 
hogy olyan külső  tényezők, mint a borítólap is ennek a célnak felelnek meg: az 
olvasó kiváncsiságára apellálnak. A kétszín ű  fedő lap, a fekete-fehér (azaz pozi-
tív-negatív) megoldás azonban már utalást hordoz magában a m ű  kettősségére, 
kétszíntességére vonatkozóan. A cím, Macskakő , éppannyira bűnügyi történe-
tet sejtet, mint amennyire az irodalom szekundér tartalmú közlésének is megfe-
lel. A fedőlapon levő  nagyszámú szövegelem a ponyvairodalom reklámszer ű  
fogásainak kelléktárába tartozik: nagykép ű , kihívó, titokzatos címek, eredeti 
szövegkörnyezetükt ő l megfosztott és részben értelmetlenné vált szövegtöredé-
kek (Vértető  a szerelmes gyilkosokról, Betör ők a kéj tanyán, Ősz örömlány dala, 
A testvérszerelem örvényei, Kanca lányok,.. édes fiúk, seggbe stb.), a m ű  áru-
jellegére vonatkozó közlések stb. A regényen belüli köz- és fejezetcímek is 
kettős rendeltetés űek: figyelemfelhívók, ugyanakkor az irodalmi m ű  kompozí-
ciós szabályaihoz igazodnak úgy, hogy közben a regény modern eszköztáráról 
sem feledkeznek meg (történetelrendezés, az elemek egymásmelletisége, el ő re-
és visszautalások rendszere). A két m űalkotás-tömb egymásmellettiségét, egy-
mástól való elválaszthatatlanságát egy ugyancsak kett ős lényegű , beszédű , sze-
repű  narrátor biztosítja. Az alkotás központi történetét, a b űnügyi regény me-
séjét (a millennium évében történt kett ős bűnügy: kasszafúrás és szerelmi tra-
gédia) egy legtöbbször rejt őzködő , máskor alakváltó, hol vásári mutatványos-
ként, hol bárzongoristaként, hol bandavezérként mutatkozó elbeszél ő  mondja 
el személytelen hangnemben. El őszeretettel azonosítjuk a nagystíl ű  betörőban-
da intelligens vezérével. A másik elbeszélő i hang egy feltételezett íróé, aki egyes 
szám második személyben intézi szavait, naplójának mondatait potenciális ol-
vasójához. A regénybelsőben jelölt időzónák ugyancsak a különböz őség ismér-
veit mutatják. Míg a b űnügyi történet egy állandó, rögzített id őpontra koncent-
rál, addig a napló írója úgy teremti meg az írás „mostjának" idejét, hogy majd-
nem beláthatatlan id őkig „kanalaz" vissza az id őben a történet kezdetét meglel-
ni. S aztán itt van még a m ű  létrehozásának képlékeny nyelvezete, mely a magyar 
irodalmi nyelv eszközeit használja fel, ám egy fontos momentum mégis elkülö-
níti egymástól a detektívregény és a napló nyelvét. Az el őző  szinte a tökéletes-
ségig megkomponált, az utóbbi szándékosan hevenyészett, közvetlen, szemé-
lyes. 

Noha a „detektívregény" és a napló (reflexív m ű fajelméleti szöveg) ellenté-
tei egymásnak, tulajdonképpen kiegészítik egymást. A b űnügyi történet nem 
elégséges anyag egy nagyobb regény-vállalkozáshoz, szüksége van a magasabb-
rendű  tartalmakat képvisel ő  napló támogatására. Ugyanakkor a napló sem áll-
hat itt önmagában, nem komplex m űalkotás: kiegészítését keresi. A kett ősség 
különös rendezőelve egy nem kevésbé sajátos alkotást formál Lengyel elképze-
léseibő l, melyeknek szinte az ellentéte valósul meg. Aluljáró népkönyvecske 
helyett a modern magyar intellektuális próza egy remek alkotása. 

99 



ÉLETIDŐ  ÉS REGÉNY 
(Nádas Péter: Évkönyv) 

Nagy írói vállalkozás, a nagy kompozíció (Emlékiratok könyve) létrehozása 
után érkezett Nádas Péter az alkotásnak abba a régiójába, ahol a forma figye-
lembevétele nélkül, a világ legszubjektívebb átélése és ábrázolása teremt alkal-
mat az íráshoz. Műfajkeresés ez az ontológia síkján. Jellemz ő , hogy halálél-
mény, a halandóságunkkal való újbóli szembesülés hívta életre az Évkönyv meg-
írásának gondolatát. Egy újabb m ű , mely „az élet nevében halálhoz van igazít-
va". „Temetése rideg volt, hideg, tárgyiasan a legszükségesebbre szorítkozó, pe-
dig ott voltunk sokan. Szemfed ője kirajzolta alakját. Semmi más. Tudtuk, itt 
volt. Nem mondott semmit. És mégis válaszoltam, jó, akkor emlékezni fogok... 
Így aztán nyitottam egy füzetet. Spirálfüzetet. Mások is írnak ilyesmibe" — közli 
Nádas könyvének fülszövegében is a kezdő  fejezetben (Február—Március) meg-
fogalmazott és tudomásunkra hozott írói alapélmény természetét. Aztán a hó-
napok (és az írás) el őrehaladtával mind többször fordul el ő  a gondolat: „Ha 
meghalok, akkor úgy halok ki ebből a rettegett életb ő l, hogy legalább a halált 
illető  érzéseim nem csaltak meg." (Május) vagy: „Hányszor készültem már föl a 
halálomra? És hányszor nem haltam meg." (Június) Ezzel az életélménnyel 
szemben alakul Nádas spirálfüzetében a világ s életünk történéseinek értelme-
zése az elmúlt életid ő  rekonstrukciója által. „Jó, akkor emlékezni fogok" — fo-
gadja meg ott a temetésen, hamarosan munkához lát, ám közben két kérdést 
hagy megválaszolatlanul. Az egyik a m űvészi ábrázolásmód mikéntjére, a másik 
a mű fajra vonatkozik. Mindkett ő  megoldását a mű  létrejöttének folyamatában 
véli megtalálni. „Emlékezni fogok" — t űzi ki maga elé a célt, bár tudja, hogy 
olyasmirő l kellene lemondania, ami az írói lét és írás értelme: a fikcióról, a 
képzeletrő l, szorongatott életünk „utolsó menedékér ő l". Az emlékezés ellenté-
te a képzeletnek. 

Balassa Péter szerint Nádas Péter alkotói pályája két alapkérdés (végs ő  
kérdés) jegyében bontakozik ki, amely kérdések m űveiben, az írás által nyernek 
kifejezést. Egyrészt arra keresi a választ, „létezem-e egyáltalán, állíthatom-e ma-
gamat", másrészt azt kutatja, „kik vagyunk mi, akik egyáltalán vagyunk". A „va-
gyunk" élménye Nádasnál sajátos szemszögb ő l nyer megvilágítást: veszélyezte-
tettségének árnyékában látjuk és válik így sokkal összetettebbé, személyesebbé, 
igazabbá. A „vagyunk" problematikája újabb kérdéseket vet fel: boldogság és 
boldogtalanság, barátság, szerelem, erotika, természet stb. Az író — ellentétben 
a személytelenítés újszer űbb. törekvéseivel — ebben a m űvében szinte a véglete-
kig szubjektív átélés útján vezet közel bennünket ezekhez az életmomentu-
mokhoz és megoldásukhoz, ám a sikeres végeredmény, a végs ő  válasz nem kerül 
elő . Nádasnak ugyanis nem sikerül — saját bevallása szerint — lemondania a kép-
zeletrő l. Emlékezik: beszél a gyermekkoráról, szerelmeir ő l, barátságáról, halál-
ról, születésről, s közben elrugaszkodik a reálistól, a konkrét kategóriájától, 
emlékei intellektuálissá, a tudatban feldolgozottakká, tudat-folyamatokká vál-
nak. Képzelet nélkül ugyanis „nem szép a mondat". Mészöly Miklós írja Nádas 
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Péterrő l A pille magányában: „Az illúziókat dagasztó ál-objektivitás helyett egy-
re több műben látunk elmozdulást (vagy már sikeresen többet) felel ősségteljes, 
vagyis önreflexív, magát is megkérd őjelezni képes szubjektivitás felé. Olyasmit 
sugallva, hogy a szubjektív korántsem ellentéte és ellensége az objektivitásnak 
— mint, ahogy a foncsor sem ellentéte és ellensége a tükörnek" (Szeminárium a 
Dunán). 

A múlt, az emlékek képzeleti manifesztálódása önmagában hordozza a má-
sik nyílt kérdését az Évkönyvnek: a műfajiságot. Nádas nem választott műfajt 
emlékei megformálásához. „Ezennel nem akartam az életid őmet irodalmi m ű -
fajokkal nemesíteni", mondja. Az év folyamán több m űfajjal (napló, elbeszélés, 
esszé, novella, emlékezés, levél) kísérletezett, néhány spirálfüzetet teleírt. A 
létrejött írásművet a hónapok rendje tagolja. Különböz ő  műfajú szövegek gyűj-
teményénél azonban több és értékesebb keletkezett bel őle. Az életidő  műfajt 
keresett magának: a regényt. 

VÁZLATOK MEGVÁLASZOLHATATLAN KÉRDÉSEKHEZ 
(Mészöly Miklós: Volt egyszer egy Közép-Európa) 

Mészöly Miklós Volt egyszer egy Közép-Európa című  kötete harmincöt év 
prózaterméséb ő l jött létre. Regények, kisregények, elbeszélések, novellák, me-
sék — a legtöbbjük külön-külön, önálló kötetben, más szerkesztésben is napvi-
lágot látott (pl. Magasiskola, Sutting ezredes tündöklése, Bolond utazás, Megbo-
csátás, Merre a csillag jár stb.). Keletkezésük id őpontja természetszer űen nem 
esik minden esetben a nyolcvanas évekre, amely évtized utolsó el ő tti évében 
jelent meg a Volt egyszer egy Közép-Európa. Létrejöttük íve 1953-tól 1988-ig 
terjed, ám a kötet mégis a nyolcvanas évek második felének prózairodalmához 
tartozik szervesen, lévén arról szó, hogy messzemen ően meghaladja egy váloga-
tott prózagyűjtemény kereteit és értékeit. Úgy ötvöz ődik regénnyé, komplex 
alkotássá, hogy azzal egy új kompozícióteremt ő  eljárást képvisel. Míg mások a 
nagy kompozíció lebontásán, a szerkezet részekre tagolásán dolgoznak, addig 
Mészöly egy ezzel ellentétes írányúltságú építkez ő  elvet választ. Maga is lemond 
ugyan a nagyregény létrehozásának gondolatáról, ám ugyanakkor nagy kompo-
zíció konstruálásán fáradozik. Súlyos tartalmaktól terhelt m űalkotás-töredé-
kekbő l (végleges vázlatokból — ahogy ő  nevezi), drámai s űrítettségű  kis struktú-
rákból alkot nagy kompozíciót. A töredékek megkomponálásán dolgozik. „A 
Film óta írt írásaim javát gyűjtöttem így össze, függetlenül attól, hogy más kö-
tetben megjelentek. A Film egy következetes út végállomása volt, utána új ha-
jóra kellett szállnom — vagy elhallgatnom, vagy ismételgetni a már kiábrándulá-
sig ismertet (...) Nagyobb kompozíción dolgozom, s ez már egy ilyen típusú 
prózával szeretné megközelíteni azt a rejtélyes gazdagságot, amiben valaha él-
tünk, élünk és fogunk is élni" — írja A pille magánya című  kötetében. Mészölyt 
— saját bevallása szerint — a Filmig (1976) terjedő  alkotói korszakában egy nagy 
probléma foglalkoztatta: az emberi lét, történet és tudat értelme. A kérdés leg-
mélyebb pontjáig a Film című  regényében merült. A lényeg „lemezteleníthet ő", 
de sohasem érhet ő  tetten. Épp ezért maradnak m űvei lezáratlanok, és válnak 
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metaforikussá akkor is, amikor a konkrét világ ábrázolására és újjáteremtésére 
vállalkozott. Elérkezünk ugyanis a lényeg keresésének egy olyan pontjához, 
amikor már csak a konkrétságtól, tárgyias megközelítésekt ő l felszabadult meta-
forikus gondolkodás visz tovább. Balassa Péter szerint: „... tíz-húsz oldalas tor-
zóiba regénymennyiség ű  és -léptékű  anyagot, súlyos narratív töredékeket, cse-
repeket, szikladarabokat, nagy erej ű  és teherbíró képességű  történetszilánkokat 
sűrít, ezáltal rendkívül feszültté és talányossá, hatásában is nyugtalanítóan 
összetetté, helyenként zsúfolttá téve szövegeit. Torzóinak tömörsége voltakép-
pen pótolja, ső t fölössé teszi a befejezettséget..." A Volt egyszer egy Közép-Európa 
is ilyen remekm ű . Lehetőség nincs a befejezésére, mivel végs ő , azaz megvála-
szolhatatlan kérdésekhez íródott. 

Korábban önálló alkotásként él ő  kisebb struktúrájú művek a Volt egyszer 
egy Közép-Európában egy jól megválasztott és kidolgozott szervez ő  elem által 
bonyolultan összefüggő  kompozíciót, egységes m űalkotást képeznek. Ez a min-
denekfelett álló motívum: az id ő  folytonosságának m űalkotásbeli megteremté-
se. Mészöly ezt úgy éri el, hogy a térbeli dimenziókat kimerevítve, vissza- s el őre-
vetődve a történelmi időben a haladás, a tartam, a folyamatos közeledés illúzió-
ját kelti. A térség, melyr ő l szó van, a „történelmi Pannónia és Erdély". Mészöly: 
„Nem pusztán elvonatkoztatott emberi szinjátékot kerestem és találtam itt, ha-
nem nagyon is sorsba, történelmi sorsba ágyazott színjátékot, egyénekét, csalá-
dokét, népekét. Meggyőződésem, hogy ennek a többnyire tragikus, dinamikusan 
heroikus szövevénynek legalább annyira valóságos és általános érvény ű  mitoló-
giája van és lehet, mint mondjuk a most bontakozó szellemi-m űvészi Dél-Ame-
rikának" (A pille magánya. Még nem jött föl a nap, 217. p.) Ugyancsak ebben a 
kötetben tér ki a regényid ő  létrehozásának mikéntjére: „Nem múltról és je-
lenrő l akarunk tudni, hanem a lét és az emberi relációk egyidej űsített történel-
mérő l. Nem kizárólagosságként csodálni a múlt örökségét, hanem belerántva a 
mába, ha kell, tiszteletlenül, s mintegy megfosztva a saját idejét ő l. Mintha tör-
ténelmiség megszüntetését keresnénk; és ez nem a tagadás gesztusa, hanem 
megértésének kísérlete." Előre s hátra vetődünk hát ebben az „egy-sorsú" tér-
ségben, Közép-Európában. A történelmi Pannónia eperfás útjain haladunk, „és 
reng a buzatábla". Sutting ezredessel Szegzárdra is megérkezünk, látjuk a kém-
lelőt elő ttünk poroszkálni nagy es ők évadján, látjuk, hogy „valahogy minden 
örökösen véres", rejtélyes, homályos, pusztuló, de a nagy csaták emléke is meg-
fakul. Bolond utazást teszünk és nem érkezünk meg sehova, nem oldunk meg 
semmit, nem kapunk választ egyetlen lényeges kérdésünkre sem. „Jertek el új-
ból", mondja a Vigyázó. Talán hogy egy újabb m űben, újabb utazást tegyünk 
„szavaink és szemléletünk hajóján", Közép-Európában, mely „jószerivel nem 
volt még, csak lehetne tán egykor, ha talpából kin őne a gyökér". 

A MÁSIK, AKI NEM UGYANAZ 
(Esterházy Péter: Hrabal könyve) 

Balassa Péter szerint a magyar prózairodalom megújulásának folyamatát 
Esterházy Péter m űvei tükrözik legélesebben. A hatvanas évek végét ő l nyilván-
való új prózai törekvések fejl ődési ívébe Esterházy regényei valóban radikális 
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fordulatot jelentenek mind a regényforma, mind a m űvészi ábrázolásmód terén. 
Műveiben az újszerű  alkotásmód változatos és eredeti eszközeit alkalmazta új 
panorámát nyitva meg ezzel nemcsak a magyar regény fejl ődése elő tt, hanem 
annak olvasásához is változatos lehet őségeket teremtve meg. 

Hrabal könyve című  regényébő l Esterházy nem zárja ki a régi típusú regény-
forma minden elemét. M űvében ott van a sztori lehet ősége, a regénynek stabil 
helyzetű  narrátora van és kisebb-nagyobb mértékben körvonalazott szerepl ő i. 
Mégsem tekinthetjük a hagyományos prózairodalomhoz tartozónak, mivel a 
jelölt kategóriák nem teljesek és nem tesznek eleget minden tekintetben a ha-
gyományos regény kritériumainak. 

A felvetődő  történetet egy rejt őzködő, de nem egészen személytelen narrá-
tor mondja el. Az Úristen, aki alapjában véve epikus természet ű, de a drámai 
fordulatokat is szereti, leküldi két angyalát a földre, hogy akadályozzanak meg 
egy angyalcsinálást. Csocsó és Balázska, a két angyal, nincs tisztában az egyen-
ruha jelentésével a világnak ezen a részén, így emberi formát öltve, egyenruhá-
ban, állami rendszámú autóban a frászt hozza a környék lakóira. Az Úristen, aki 
szereti a Perlon-harisnyákat, s bár mindenható, szaxofonozni nem tud, talkie-
walkie-n irányítja az eseményeket. A regénybeli írónak Hrabalról kell írnia. 
Hrabal cseh. Hetvenöt éves. Prózaíró. Az író szerint: gigász. A munka mégis 
nehezen megy. Valamirő l írni — mit jelent az? — teszi fel a kérdést. Ezzel kezdetét 
veszi egy küzdelem, mely egyrészt a nívótlan kísértés ellen („Az ötvennél na-
gyobb és öttel osztható számok és a hetvenöt is ilyen, az irodalmárokból sajátos 
tébolyt váltanak ki..."), másrészt a lényegi megismerés, a dolgok és a világ én-
központú megragadásáért folyik. 

Anna, az író felesége az irodalmi özvegyek unalmas életét éli. Ő  is vívja a 
maga küzdelmét a világgal, s megtörténik, hogy Hraballal álmodik. Ett ő l kezdve 
beszélget vele magában és megosztja vele a gondjait, így azt, hogy világra hozza-e 
negyedik gyermekét. Ennyi a történetelképzelés. Korántsem tesz eleget a ha-
gyományos kompozíció igényeinek, nem bontakozik ki a történet, nem látjuk 
lefutását. Logikai alapja sem reális: a szerepl ők tudatában, irreális közegben zajlik. 

A befejezés: Anna megtartja gyermekét. Mindenki jó munkát végzett. Ben-
nünk pedig nemcsak az a kérdés vet ődik fel, hogy akkor ki kit váltott meg ebben 

• a történetben („a teremt ő  mindenható, ember fájdalmán mégis csak a másik 
ember segíthet"), hanem az is, hogy mi itt a lényeg. Vajon az ironikusan kezelt, 
ábrázolt, kifejezett történet-e, vagy mindaz, amire ez az eljárás utal, s ami a 
felszín alatt, a történeten túl bontakozik ki. Egy történetbe rejtett másik törté-
net-lehetőség, mely Hraballal is többszörösen összefügg. 

Hogy s mint van ez? Az író és Anna Hrabalhoz intézett gyakori kérdése ez. 
Hogy s mint van az, hogy „ide születni (mármint Közép-Kelet-Európába) az 
tragédia, ső t még ennél is több: komédia. Szóval dráma." Hogy van az, hogy 
itteni sorsunk egy formás Duna menti rémdráma, melyben „mindenkit végigver-
tek, minden családot, nincs olyan utca, nincs olyan ház Magyarországon, ahová 
ne ütöttek volna.” Az angyalcsinálás ironikusan formálódó története mögött egy 
megrázóbb erej ű  élmény húzódik: „kelet-európai paranoia: az ember azt képze- 
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li, üldözik — és tényleg üldözik." Mi lesz ezzel az „iszonyatosan elrontott" világ-
gal, tesszük fel mindannyian a kérdést. Amennyiben nem kapunk rá választ Es-
terházy Péter Hrabal könyve című  regényében, a csaknem azonos sorsú cseh író 
műveiben is kutathatunk utána. Nemcsak saját regénye kiterjedését, az inter-
pretációs-olvasati lehet őségeket is újfent gazdagította. 

PRÓZAJELENSÉGEK 
(Egy lehetséges vázlat) 

A filozófia passzivizálódásával a magyar prózairodalomba is számos 
olyan kérdés került át, melyekkel korábban filozófiai tárgyú alkotások foglal-
koztak. A magyar írók ún. végs ő , nagy emberi kérdésekkel vetnek számot m ű -
veikben. A világ és a dolgok valódi lényegének megragadására törekszenek. 

A mai magyar irodalomban is az én-központú megismerésre való törek-
vés vált dominánssá. 

Felbomlott a forma és a tartalom korábban megingathatatlannak vélt 
egysége. A tartalom a forma céljainak rendez ődött alá, illetve a forma vált tar-
talommá. Ezek a művek azonban nem maradnak meg a technikai eljárások ecse-
telésénél, hanem a kompozíció, a komplett m űegész válik jelentéssé. 

A magyar prózairodalomban is — az intellektuális magatartás és szellemi-
ség érvényre jutásával egyetemben — átértelmez ődött az író és olvasójának vi-
szonya. Alkotói szerepkörhöz jutott a korábban csak befogadóként közrem ű -
ködő  olvasó, s ezáltal kialakult a modern intellektuális szellemiség ű  olvasói 
magatartás is. 

(1991) 
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KONTRA FERENC 

„NE ÖRVENDJ, NE IDŐZZ, HALADJ TOVÁBB" 
A MAI MAGYAR PRÓZA NÉHÁNY JELLEGZETES VONÁSÁRÓL (7.) 

I. A hármas buszon utaztam, mint rendesen, egy férfi el ő ttem a széttárt Dnev-
nikben a legújabb magyarellenes uszítást olvasta, ritkán látni már manapság 
olyan embert, aki úgy olvas magában, hogy közben mozog a szája, mintha most 
birkózna a cirill betűkkel. Nem történt semmi különös, talán csak kevesebben 
voltak, mint más délutánokon, ezért t űntek fel a székek támláján a feliratok, 
egymás után hatra ráírta valaki vastag kék filctollal, hogy TARZAN. Ezen nyil-
ván elsőször mindenki bosszankodik, hogy tönkretették a székeket, micsoda 
barbárság, talán azzal lehetne vigasztalódni, hogy hátha mégis lemosható, hi-
szen a felülete olyan kemény anyagból készült, akár a régi szlovén konyhaszek-
rények, nyilván eltávolítható róluk a felirat. Ahogy az ember végigtekint egy 
bizonyos szögb ő l a feliratsoron, vizuális gesztusként is értelmezheti ezt a csele-
kedetet. Az írás persze szándékos, de nem biztos, hogy tudatos is. Egyfajta mi-
nimalista szöveg, ami ennyit és ilyen módon kíván közölni. Hogy szövegnek 
tekinthetjük, elnevezésében arról árulkodik, hogy nem kívánjuk besorolni sem-
milyen műfajba, tehát nem nevezzük vizuális költészetnek és minimálprózának 
sem. És vajon lehet-e egyáltalán tudatos cselekvésr ő l beszélni ebben az esetben? 
Vajon lehet-e egyértelm űen önkifejezésrő l beszélni? Kontextusba ágyazottsága 
folytán eleve többfelő l közelíthető  meg, mindenekelő tt a kódolhatóság felő l: 
arról szól, hogy itt valami ismétl ődik, ritmusa van, valakiről szól, aki fel akarja 
hívni a figyelmet - elsősorban önmagára, ilyen betűket bír leírni kapkodva az 
illető  egy mozgó járműben hatszor a lebukástól veszélyeztetve, ilyen esztétikai 
adottságokkal helyezi el a feliratot a támlák fels ő  térfelére... Ezek nem feltétle-
nül művészeti és nem bizonyíthatóan irodalmi olvasatok. Egyszer űen csak befo-
gadható közlések, melyeket talált szövegként élünk át/tapasztalunk meg/foga-
dunk be. 

II. Nincs két egyforma álláspont arról, hogyan kezd ődik el az az írás, léte-
zik-e minimuma, milyen konkrét prózatechnikák és alkotói eljárások vannak. 
Éppúgy lehet példát találni arra, hogy valaki könyvnyi terjedelemben próbál 
erre válaszolni, míg mások egy-egy esszében, esetleg naplójegyzetben. Minden-
esetre kevés író akad, aki ne fogalmazta volna meg koncepciójának valamelyik 
szegmentumát. A történetelv ű  próza, legyen szó akár krimiről, akár kalandre-
gényrő l, a végpont fel ő l teszi meg az utat visszafelé, vagyis legelőször az írónak 
kell tudnia, hogyan fejez ődik be a könyv, mi felé kell terelni a cselekményt a 
szereplőkkel együtt. Bori Imre (Új Írás, 1991/12.57-60. oldal) nyomán idézem 
Jókai Mórt: „Legelőször is kigondolom egy történetnek a végét... Azután meg-
alkotom ennek a történetnek az alakjait. Akkor ezeknek az alakoknak az egy-
más közötti viszonyából kiokoskodom, hogy minek kellett közben lefolynia, 
amíg a történet katasztrófája bekövetkezett." 
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A fenti lineáris eljárás mellett gyakori a Wolf által gyakran emlegetett 
„koncentikus körökre komponált" szövegtípus. A huszadik századi modern el-
beszéléstechnikában napjainkig él ő  hagyománya van annak, hogyan lehet lélek-
tani novellát írni egy múltból eredeztethet ő  esemény köré. Ez a múlt gyermek-
kori élmény éppúgy lehet, mint valamilyen tegnap történt frusztráció, Néró épp-
úgy a hőse lehet, mint a félnyolcas híradó alatt fakanállal fazekat kongató város-
lakó. A lényeg az, hogy az élmény kell ően betokosodjon, központi kérdésként 
körül lehessen járni, a mások, a külvilág számára talán „kis rovarnak" t űnő  apró-
ság aztán folyónyivá duzzadhat, az egyre nagyobb sugarú koncentrikus körök 
által fává nőhet a lélekben, jót és rosszat elvileg egyaránt kiválthat, a szépiroda-
lomban túlnyomó többségben az utóbbi esetre találunk mégis maradandóbb 
példákat. Ennek a koncepciónak az egyik legtömörebb megfogalmazása így 
hangzik (ezúttal egy szépprózából kiragadott részletben): „Se ő , se én nem létezünk 
már, ez az élmény csupán egy furcsa, emlékbe szorult valóság, zárvány, borostyán-
ban bennragadt kis rovar..." (Tompa Mária: Nagy álom. Holmi 1997/1.) 

A kívülrő l és a belülről induló (ellentétes) megközelítéseket a prózael-
járásokban az ösztönvilághoz szokták visszacsatolni. Valami hasonló dolog tör-
ténik a népi hiedelemvilágban is, errő l neves folkoristák írtak meggyőző  tanul-
mányokat. A történetet sokan úgy használják, mint valami vasszerkezetet vagy 
csontvázat, amire kívülr ő l kell felhordani a mázat, az arcvonásokat, a nyelvi 
hústömeget, míg mások úgy gondolják, hogy a szerkezethez belülr ő l kell hozzá-
nyúlni, kibélelni, otthonossá tenni, mint valami kuckót, hogy otthon legyen ben-
ne az ember, mert kint hideg van. 

A nemrégiben elhunyt Bertha Bulcsu rövidprózai m űvei kapcsán került 
szóba több cikkben a kompexitás elve. Mint lehetséges prózautat (a kódoltsá-
got, a szociografikusságot és a parabolisztikusságot), érdemes külön szemügyre 
vennünk. Faragó Vilmos (az Élet és Irodalom egykori főszerkesztője) a követ-
kezőket nyilatkozta a Kossuth rádió Gondolat-jel című  kulturális hetilap 1997. 
január 26-ai adásában Bertha Bulcsu írói attit űdje kapcsán: „Rá nagyon jel-
lemző  a kódolási technika (írástechnika), mert ő  nagyon sok olyan tárcát írt, 
amelyekben teoretikus, elemz ő  igazságokat fejteget, anélkül, hogy egyetlenegy 
teoretikus mondata vagy szava leíródott volna; a teoretikus közölnivalóit törté-
netekkel mondta el, Jelenségek címmel egészen különös m űfajötvözetet terem-
tett, élhetett azzal a lehet őségével, hogy szemügyre vegye a dolgokat, és riport-
ban, publicisztikában, esszéisztikusan, novellisztikusan, szociográfiai ihletéssel 
— mikor hogyan — rögzítette azokat a tényeket, amelyeket igen alaposan megfi-
gyelt, ez volt a leghosszabb tárca- és cikksorozata, legalább tíz évig folytatódott 
az Élet és Irodalomban, tulajdonképpen majdnem az utolsó id őkig, amikor már 
a betegség ő t meggátolta abban, hogy ezt a sorozatot folytathassa. A világ min-
den dolgára ugyanazzal a kíváncsi érdekl ődéssel tekintett, mindenrő l a maga 
indulatának megfelelő , és mégis mindig elfogadható ítélet/véleménye volt." 

Annak ellenére, hogy író és olvasója egyaránt tudja, hogy „nincs re-
cept", mégis szívesen veszik az íróktól, ha arra vállalkoznak, hogy feltárják úgy- 
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akad, aki meggyőzően szól „hogyanról, miértr ől". Hogy mit hogyan kell leírni, 
ezt érdekes módon leginkább önmaguknak fogalmazzák meg a szerz ők, nem 
pedig másoknak miheztartás végett. Nagyon tanulságos ilyen szempontból is 
Sándor Iván Rocinante nyomában című  szövege a Forrás idei januári számában, 
mert éppen arról a folyamatról szól, hogyan készít széljegyzeteket készül ő  regé-
nyének margójára, hogyan t űnődik a helyes nézőpont megválasztásán, hogyan 
gyűjtötte és dolgozta fel az anyagot másfél éven keresztül az id őszámítás utáni 
harmadik században játszódó regényéhez. Gondolatmenetének egyik lényegbe-
vágó tapasztalata a következ ő : „Minden mondat leírása a tudattal nem el-
lenő rzött küzdelem valami még nem ismertnek a megtalálásáért, az emberi 
helyzet mögé való pillantásért. Az, ahová az író »leér«, ő t magát is megrendü-
léssel tölti el: megpillant egy számára is ismeretlen tájat. Ekkor kezd m űködni 
a tudati kontroll, amely alól egzisztenciájának elementáris latbavetésével igye-
kezett kivonni magát, hogy el őfeltevéseitő l szabad legyen. Megpillantva az így 
felfedezett tájat, önmagára parancsolhat: ne örvendj, ne id őzz, haladj tovább; 
keresd az ismeretlent, amit az sem ismerhet, akir ől írtál, mert nem tudhatja, 
hogy »mi vár rá« a következ ő  mondatodba s űrűsödő  létidejében." Sándor Iván 
eddigi könyvei is azt sugallták, hogy a történetelv ű  prózával ellentétes eljárással 
dolgozik, az igazi kihívást az jelenti számára, hogy nem a végpont fel ő l halad 
visszafelé, hanem hőseivel együtt verekedi végig a szituációk és jelenetek soro-
zatát, miközben senki sem lehet biztos abban, hogy „mi vár rá" végül. 

A fenti idézetbő l kölcsönzött cím, a „ne örvendj, ne id őzz, haladj tovább" 
akár a progesszivitás jelmondata is lehetne, ami pillanatnyilag a legfejl ődőképe-
sebb irányzat „védjegye", mert azt az elvet sugallja, hogy minden a fejl ődés álla-
potában van egy életműn belül. Nem érdemes ugyanazon a színvonalon, ugyan-
abból az alapállásból kiindulva lineáris szövegeket alkotni a végtelenségig, mert 
ez a megfeneklés jele. A fejlődés azzal kezdődik, hogy az író „halad tovább", 
tehát először is (belső  törvényszerűségeiből adódóan, melyek azt a törekvést 
feltételezik, hogy az írás értékek létrehozására irányul) önmagát haladja meg. 

A szövegutak felsorolása természetesen tovább is sorolható lenne, a fenti-
ekben hat jellegzetes vonást (útkeresztez ődést, amely sarkítás eredménye ter-
mészetesen, bármifajta térkép azonban enélkül megrajzolhatatlan) emeltem ki, 
melyek (a példák segítségével kimutathatóan) aktívan hatnak a mai magyar pró-
zára. 
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BARÁCIUS ZOLTÁN 

ÖRÖMDERBI 
HECK PAULA — SZÍNHÁZBAN ÉS SZÍNHÁZ KÍVÜL (2.) 

SZÉP, ÚJ VILÁGBAN 

Szépet álmodtak a művelődési dolgozók Zomborban 1953-ban. Magyar 
színházat a városnak. Az együttes beolvad a szerb társulatba. Ha nem muzsikál-
nak hamisan, akkor a két dudás megfér a csárdában. A működés feltételei már 
a kezdet kezdetén adottak voltak, tehát csak le kell szerz ődtetni a színészeket, 
az előadások „kézben tartását" már a rendezők leleményességére bízzák. 

A felvételin a Vajdaságból 26 vettek részt. 
Heckék élete akkor már nem volt labilis. Házasságát semmi sem zavarta. 

Szinte elképzelni sem tudott magának másmilyen sorsfordulót, másmilyen éle-
tet. Nagyobbat markolni, „elérni" valamit nem akart. De hajlott Herceg János 
és Börszt Henriknek, a család barátjainak a szavára. Benevezett az audícióra. 
Herceg János azt mondta, hogy védence a színészetet a génjeiben hordja. Most 
még nagylányos üdeséggel, fiatalsággal, az ártatlanság tisztaságával, viháncoló 
játékossággal keltheti életre a színpadi alakokat. 

— Nem nyomott akkor a rám zúduló felelősségteljes döntés súlya — mondja 
Paula ma. — Nem éreztem magam „határhelyzetben". Egyszer űen tudomásul 
vettem, hogy színésznő  leszek és pont. Legbelül nem érintett meg senki. Nem is 
hiszek én azoknak, akik azt mondják, hogy a színpadon meg lehet halni. A szín-
padon dolgozni kell, ezt tudtam már az első  pillanatban. 

Fenségként a Sok h űhó semmiért c. Shakespeare-darabban Versegi Józseffel 
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Paula leült a zongorához, elénekelt néhány népdalt, illetve operettrészletet, 
majd előadta Arany János Tetemrehívás című  balladájának a paródiáját. Egyszerre 
több típust személyesített meg. A helyzetgyakorlatok sem estek nehezére. 

— Nem volt hiba — súgta Herceg János a fülébe. 
Utalnunk kell a küls ő  megjelenés fontosságára. Paula sugárzóan szép, fia-

tal asszony volt. Homloka okos, tájékozott n ő  benyomását keltette, tehát ami-
kor belépett a terembe, a vizsgáztató bizottság színe elé, már félig-meddig nyert 
ügye volt. Azt az embert juttatta az „elvtársak", a vizsgáztatók eszébe, akinek 
titkai vannak, aki sok mindenr ől tud. De erről majd a színpadon beszél, ott 
tárulkozik ki teljes pompájában. Er ős jellemnek tűnik, magabiztosnak, fölébe 
nőtt a többieknek. Királynőként vonult be a terembe, s úgy távozott onnan, mint 
egy uralkodó, aki megnyert egy csatát, de mivel biztos volta győzelmében, ennek 
nem adja külső  jelét. Vannak — látták — érzékeny eszközei, amelyekkel ki-
rálynővé koronáztatta magát. 

Paula úgy érezte magát a felvételi vizsga után, mint az az ember, aki meg-
csömörlött egy élett ől s most egy másikba kezdhet bele. A vizsgáztató bizottság 
tagjai — Laták István, a szabadkai Népszínház magyar társulatának igazgatója és 
dramaturgja, Varga István, a szabadkai Népszínház rendez ője, Weigand József, 
az alakulófélben levő  zombori Népszínház magyar társulatának igazgatója és 
dramaturgja, valamint Vladimir Savič, a zombori Népszínház rendezője — elosz-
latták a kételyeket. Mától kezdve sorsom is lesz, gondolhatta színészn őnk. Nem 
leszek csak egy szürke, semmitmondó statisztikai pont a nagykönyvben. A kró-
nika egy színész felett nem siklik át. 

— Ön még nagyon fiatal — mondta Weigand József —, a fiatal embert szokás 
felfeszíteni, ha megváltó szerepre adja a fejét. A játék nálunk komoly dolog. 
Felkészült erre? 

Paula boldogan bólogatott, majd hazarohant, hogy beszámoljon Palinak a 
történtekről. Úgy tűnt azon a napon, hogy a város gyönyörűszép, mert az embert 
mosolyogni hívják a színpadra s nem is akármilyen gázsival. Mától — újságolta 
Paula a férjének — a személyi igazolványomban szakképzettségként az van fel-
tüntetve: színész. Igaz, tette hozzá, a színészet csak a foglalkozásom. Vagy 
mondhatom így: hivatásom. De az igazi szakképzettségem: tanítón ő . De arról 
nincs „papirom". Sebaj, dolgozhatom. Aznap ünnepi volt az ebéd, többfogásos. 

EGY GYERMEK SZEMÉVEL 

A zombori magyar társulat öt szerződtetett színésszel kezdte meg a mun-
káját. Dováth Amália - ahogyan a 7 Napban a Színházi Krónikás megírta — 
drámai anyaszerepekre szerződött, Csapó Erzsébet és Heck Paula a drámai 
hősnőket személyesítik majd meg, a szerepkört megosztják egymás között, Rind 
Károly, a szabadkai Népszínház volt tagja egész sor szerepkört tölthet be, a 
drámai hősszerelmest Faragó Árpád, egy halk szavú baranyai színész alakítja 
majd. Az igazgatóság számít a műkedvelők segítségére. 

Az első  napokban a társulati ülések kényelmesek voltak, a büfé és a beszéd-
modor kultúrált, a mellékhelyiségek tiszták. Kívül ugyan málladozott a vakolat, 
de a színpad és a próbaterem ragyogott. Túl lehetett lelkesedni a dolgokat. A 

110 



Spanyol bánat a Véres menyegz őben (Szilágyi Lászlóval) 

színház Paulának a legszebb arcát mutatta. Nem vette észre kezdetben azt sem, 
hogy a termek huzatosak, hogy az öltöz őben nem mindig takarítanak. Kit zavar 
az a néhány egér meg svábbogár? 

Szép, új, színházi világ. 
Címszerep már az első  nekifutás alkalmával. Ez az előadás sok veszélyt 

rejtett magában. Évadot kezdeni olyan darabbal, amelynek fogadtatása netán 
kétséges lehet, a színház iránti bizalmat is megrendítheti. Meg kellett most 
győzni a kétkedőket, hitetlenkedőket, az aggódókat, hogy egy vitákkal terhelt 
politikai légkörben egy amerikai írón ő  nagyon is ismerős gondolatokat érint a 
drámájában. Természetesen nagy várakozás el őzte meg a bemutatót. Lesznek-e 
valódi érzelmi magaslatok? 

A rendező , Vladimir Savić, a zombori Népszínház szerb társulatának m ű-
vésze türhetően beszélte a magyar nyelvet. Pearl Buck Kwei Lan vergődése című  
regényét Vojimil Rabadan dramatizálta színpadra, magyarra Weigand József 
ültette át. A rendezés két végletesen különböző  kultúrát képviselő  ember talál-
kozásaként tárta fel a lényeget. A magyar társulat öt hivatásos színésze szerepelt 
az előadásban, és még Karcher István m űkedvelő . Egy ilyen produkció létreho-
zása egy pontosan működő  együttes nélkül elképzelhetetlen. 

Az akkori „vadszocializmusban" a színész nem szólhatott bele a színház 
dolgaiba. A színész vessen bukfencet és vigyorogjon, ez a munkája. Stílusosan 
fogalmazva: a színésznek kuss! A színész nem valósíthatta meg a rögeszméit. A 
hirdetőtábla útján értesült a szereposztásról, a m űsorra tűzött darab címéről, a 
rendező  személyéről stb. Akkor azt mondták, hogy ez a világ rendje, az állam 
tart el, nem hagyja elárvulni a művészvilágot, te csak aludj nyugodtan, a leg-
felsőbb réteg gondolkodik helyetted. Bízni kell az igazgatóság ízlésében és szak-
mai rátermettségében. Szóval így m űködött a színház. 
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Úri hölgy lesz az utcalányból 	 Play Csehov — b ővérű  szatírával 
(G. B. Shaw: Pygmalion) 	 (Fejes Györggyel) 

1953. október 15 — bemutató Zomboran 
A magyar társulat színre viszi Pearl Buck Kwei Lan vergődése című  drámá-

ját. Szerepl ők: Karcher István (Wang Kung), Heck Paula (Kwei Lan), Dováth 
Amália (Anya), Csapó Erzsébet (Mary), Rind Károly (I. teherhordó), Faragó 
Árpád (II. teherhordó). Díszlet: Ljubomir Vcrber, Ruhák: Vladimir Raki ć. Ze-
neszerző : Dováth János. Rendez ő : Vladimir Savić . 

A szabadkai Népszínház 1945-ben Balázs Béla Boszorkánytánc cím ű  drá-
Mtljatval kezdte meg az évadját, a nagybecskerekiek (Toša Jovanovi ć  Népszín-
ház) 1953-ban Heltai Jen ő  A tündérlaki lányok című  színjátékával, a topolyai 
Járási Magyar Népszínház 1949-ben Valentyin Katajev Tévedések napja című  
vígjátékával. Elmondhatjuk, hogy egyik színházunk sem járt a Jóreménység fo-
kánál. Mintha a színházak már az els ő  lépésnél el akarták volna árverezni a 
vagyonukat. A felkínált el őadások nem lettek relikviák. Szabadkán és 1öpolyán 
— bukás, Nagybecskereken és Zomborban — tisztes helytállás. De tiszteletkört 
lehetett futni mindenütt, Zomborban is, mert megszületett a magyar színház. 

„Itt állunk, másként nem tehetünk." 
Heck Paula a bemutató napján nem nyúlt az ecsethez. Nem volt ugyan 

llr palázas, de nem lehetett másfelé figyelni akkor. Csak a színházra, a szerepre 
összpontosított. Sokak számára az a nap jelkép volt. Érdekes, gondolta Paula az 
öltözőben, a tükör elő tt, évekig azt hallotta a rokonságtól, a barátoktól: „Ennek 
a nagylánynak kincs van a torkában", s most mégsem operettben vagy dalm űben 
debütál. Lesz talán commedia dell'arte, tragédia, vígjáték és dráma, s az el őadá- 
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sok eleget tesznek majd a klaszikus arisztotelészi hármas szabálynak: az id ő , a 
színhely és a cselekmény egységének. 

Újra színpadon! Attól félt, hogy megbotlik egy porszívóban és csúnyán el-
vágódik, s a járása nehézkés lesz. Lelki traumák is gyötörték, egy rossz emléke-
zetű  előadás víziója. Az Ember a híd alatt bemutatójának a szünetében — a dara-
bot a városi színház nagyszínpadán adták a m űkedvelők — az első  felvonás után 
Paulának egy levelet kézbesítettek. Tartalma: 

„Ha a lábod is olyan lenne, mint a hangod, akkor becsülnének csak mint 
színésznő t. De ilyen lábakkal színpadra lépni kész b űn..." 

Aláírás nélkül. Az összetört színésznő t Herceg János és Börszt Henrik vi-
gasztalta. Paula a könnyeivel küszködött. Oda volt a hangulat. Szinte tehetetle-
nül bámult a levélre. Tágra nyitotta a szemét, majd mintha nem vett volna tudo-
mást az őt körülvevő  világról, tekintetét egy meghatározatlan pontra szegezte. 
Az ismeretlen jövőbe tekintett volna? Talán megérezte, hogy ezen a pályán még 
sok hasonló tartalmú levelet kézbesítenek majd az el őadások szünetében a cí-
mére? Nagyon szerencsétlennek és boldogtalannak érezte magát akkor. De az-
tán összeszedte magát és a rajongóira gondolva belépett a színpadra. Taps fo-
gadta — ettő l valamelyest megnyugodott. A nyugtató tabletták hatni kezdtek... 

Gyermeki szemmel a színház egy szigorú számtantanár, s ebb ől a tantárgy-
ból nem osztogatnak minden órán csillagos ötöst, tudta ezt Paula. De újabb 
depresszióba már nem eshet, mert a betegség hipochondriává válhat. Ezt végig-
csinálja, ha megszakad is. 

Az öltöző  asztalkáján, a tükör mellett néhány szál virág. A színház szerb 
színészei sok szerencsét, minden jót kivántak a testvértársulat tagjainak. A taps 
majd nekünk is szól, üzenték. Igen, ez így van. Jó, ha az embernek abból a fajtá-
jából valók vagyunk, akik bajaik közben is meglelik mindennapi örömeiket. Egy 
szép virágot az öltöző  asztalkáján, néhány kedves akkordot a zongorán, egy-egy 
szép monológot az előadott színdarabban... 

Milyen volt az előadás? 
A recenzensek — mintha összebeszéltek volna — arról írtak, hogy bizony-bi-

zony szerencsétlen volt a darabválasztás. Az eseményt, hogy ebben az országban 
végre magyar nyelven is megszólalhatott egy hivatásos színházban a színész, el-
hallgatták. (Nem minden sajtóorgánum számolt be a bemutatóról.) 

De a néző tér, a partner és a páholyok megteltek. Számos zombori értelmi-
ségi az utcán rekedt, az els ő  sorokban a meghívott vendégek ültek. 1953. októ-
ber 21-én megjelent az els ő  méltatás (Magyar Szó, M. J.) 

„... egészében véve az előadás kielégítő  — írta M. J. —, valóban hivatásos 
együttes szereplése volt. (...) Élvezet volt hallani a három n ő i szereplő t. Igen 
tisztán, érthetően ejtették ki a szavakat. Magáról a drabról nem sokat mondha-
tunk. A darab Kínában játszódik le, a sokezer éves maradi el ő ítéletek szükség-
szerűen szembekerülnek a társadalmi fejl ődés következményeivel, s a Nyugat, a 
modern szellem hatásához az embereknek alkalmazkodniuk kell. Kwei-Lan, a 
fiatal kínai nő  majdnem elbukik ebben a harcban. A két áramlat közötti vívódá-
sát, az új Kína harcát a régi ellen szemlélteti a darab egy kínai család életében. 
Feltehetnénk azt a kérdést is, hogy miért éppen ezzel a darabbal mutatkozott be 
a magyar társulat, erre azonban nehéz választ kapni. 
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A szereplőkrő l szólva elmondhatjuk, hogy a színház valamennyi új tagja 
kielégítő  alakítást nyújtott. Heck Paula Kwei-Lan szerepében ügyesen megfor-
málta a régi hagyományokon, maradi szellemben nevelt fiatal kínai n ő t, s annak 
minden vergődését, útkeresését. Látszott azonban, hogy érzéseit imitt-amott 
visszafojtotta, nem tudhatott teljesen kibontakozni ebben a szerepben. Alakítá-
sa ettől eltekintve is a hivatásos színész magaslatán állott..." 

Hasonló hangnemben írta meg beszámolóját az el őadásról a 7 Napban a 
Színházi Krónikás. Kiemeli Heck Paula és Dováth Amália alakítását. 

„Így visszatekintve a leghatározottabb körvonalakban ők kettejükre emlé-
kezünk. Nem is tudjuk, honnan léptek el ő  (Zomborban a m űkedvelés ilyen 
erőket adott?), de most egyszerre el ő ttünk termettek, s úgy éltek, hogy még 
sóhajtásukat is meghallottuk a színpadon. Heck Paula skálája egészen az igazi 
művészeti színjátszás horizontjáig ér..." 

Valószínű leg nem léptek át határokat a színészek ezzel az el őadással. Nem 
valakikkel szembefordulva csinálták a színházukat. Nem volt az egy lázadó kor-
szak. Nem beszélhettünk sem állóvízrő l, pocsolyáról, sem pedig új törekvé-
sekrő l, fiatalokról, akik „haraggal néznek vissza". Ez volt egy színház kamaszko-
rának első  nyara. Mondjam azt, hogy a színészek a háboru után homokba dugott 
fejjel hódoltak narcisztikus szenvedélyüknek? Mondhatom, mert másként nem 
lehetett érvényesülni a színésztársadalomban. Viszonylagos jólétben éltünk, 
sokkal jobban, mint a szomszédjaink, s ő t — még viszonylagos szabadságról is 
beszélhettünk. De messze volt a „másszínház". Végeredményben amat őrök 
— hozzáteszem: nagyon tehetséges amat őrök — jutottak legaktívabb korszakukba. 

Heck Paula visszafojtotta az érzéseit? 
Színésznőnk egy Brecht-el őadásban, a Koldusoperában — itt aztán „alku-

dozni" is lehetett a rendez ővel, a „fejlődés" érdekében mindent szabad — szintén 
„visszafogott" volt, annyira, hogyne harsogja, üvöltse szét a szerepét. Nem „rob-
bant" sohasem, nem száguldozott végig a színpadon kell ő  önkontroll nélkül. 
Sohasem kedveskedett, „cukiskodott", sohasem tipegett-totyogott, nem volt haj-
landó mézeskalács babucit domborítani. Sok-sok nagyoperett és olcsó vígjáték, 
valamint múlhatatlan repertoárdarab nélkülözhetetlen h ősnőjeként mindig ka-
rakteresen és jellegzetesen formálta meg a szerepét. Nem a színpadra agyon-
sminkelt viaszfigurákat, sokkal inkább vérb ő , asszonyi embert elevenített meg, 
nem akart felséges-fenséges színekben ragyogni, pedig az operetthez például a 
„glanc" is hozzátartozik. Valahogy — ösztönösen ritkábban, el őre megfontolt 
szándékkal, gyakrabban — rátalált a m űvészet hullámvasútjára. Józan, érett ma-
radt mindvégig, mert tudta: nincs ok magaslati elragadtatásra. Elég az, amit 
nyújt (Nem sokan másolták, mert...) 

Igen, mert... 
A dilettánsok mindig „civilként" mozogtak, „haltak meg" a színpadon. Mes-

sianisztikus küldetéstudattól hajtva testileg-lelkileg „kikészülnek" egy-egy es-
tén, az előadás végéig rendszerint csúnyán berekednek, beleszakadnak a mun-
kába, az „alakításba". Sok-sok festék, sok-sok felesleges mozdulat, szemforga-
tás. A dilettánsok mondják: „Dobjuk fel az el őadást, emberek!", siker lesz, mert 
szörnyen tehetséges vagyok. 
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„Magasfeszültség” Miroslav Krleža 	„Nézz a szemembe!" (Ábrahám Pál: 
Léda c. drámájában (Pataki Lászlóval) 	Viktória - a szegedi Sárossy Gáborral) 

Márai Sándor írta: a m űvészet valami, amit nagyon nehéz úgy felemelni, 
mintha nagyon könnyű  volna. A mi derék dilettánsaink mindent „nehéznek" 
éreztek. Szerintük a színház nem munkahely, hanem oltár. A színész nem mes-
terember. Az ördög tudja... nekik is sokat köszönhettünk, de a racionálisan gon-
dolkodó színész megbízhatóbb. Még akkor is, ha úgy rémlik, hogy a m űvész 
kellő  fintorgás és csíp őriszálás nélkül szürke és egyszer ű , habár rejtett, titkos 
összefüggésekre csak ilyen „visszafojtott" eszköztárral lehet rámutatni. 

Paula a legbensőbb dallamra hallgatott. 

Nyitva az aranykapu. Szép szöveg és igen jó helyzetek. Paula számára nagy 
lehetőség. A recenzorok is kénytelenek voltak legalább néhány jelzővel tudo-
másul venni, hogy Zomborban megszületett „valami", hogy létezik egy Heck 
Paula, aki a kezdet kezdetén hozzá tudott adni egy szép, maradandó érték ű  
alakítást színháztörténetünkhöz. Egy régebbi el őadásban - még az amat őrkor-
szakból - is villant egyet, de Edward Knoblauch A faun című  színjátékának nem 
volt sem magassága, se mélysége. Nem lehetett ezzel az el őadással úgy feldobni 
a világot, hogy a színházért az emberiség a pokolra menjen. „Viharos", „tajté-
kos", „veszélyes" nem lett a színház a következ ő  hónapokban sem. 

Paula Jovan Sterija PopovićA gonosz asszony című  vígjátékában „a csizma-
diáné kedvesen naiv szerepében újabb értékeit csillogtatja meg", írta a 7 Napban 
a Színházi Krónikás. „Van skálája és tud bánni vele", teszi hozzá a kritikus. 
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Heck Paula hitt a színházban. Ha hiszel benne, van. Ha nem hiszel benne, 
nincs. Amiben hiszel, az van. Érezte, hogy a jöv ője a színház, most már nem 
lehet visszalépni. Azon kapta magát, hogy izgatottan lesi a hirdet ő táblát. Vajon 
Molnár Ferenc Olympiájában megkapja-e a címszerepet, rászolgált-e egy nehéz 
feladatra? Mindenes színész leszek, gondolta: tragikus, komikus, b űbájos, érzel-
mes. Nem kezdődik Zomborban világkarrier, de amióta közel volt hozzá a szín-
ház, sok minden megváltozott. Már nagyobb volt a személyi jövedelme, mint a 
Palié. Szóval a színpadi öröm az élet öröme is. A színház.. úgy látszik, az életké-
pesség, az életrevalóság alapfeltétele önmagunk és a világ, a néz ő tér becsapása... 
mert hiszen mindez csak játék. De ne figyeljünk erre. Mi lesz az Olympiával? 

M. F. — OLYMPIA 

Olympia és Molnár Ferenc, majdnem operettvilág. Osztrák—Magyar Mo-
narchia, rikító színekkel, az elt űnt magyar színház nyomában. Végre Molnár 
Ferenc! Villámlás, mennydörgés, mert az elvtársak nem kedvelik Molnárt. De 
Molnár színpadon, filmen egyaránt tökéletes. Lássuk a szerepeket... Plata-Et-
tingen herceg, tábornok: Rind Károly, Eugénia, a felesége: Dováth Amália, Ko-
vács huszárkapitány: Faragó Árpád, Albert: Berkó János (m űkedvelő), Krehl, 
osztrák csendőr alezredes: Dováth Arisztid (m űkedvelő), Lina: Csapó Erzsébet 
és Olympia: Heck Paula. 

Bridzs, utazás Velencébe, olvasószoba h űvöse, fényes estélyek. Őfelsége 
könyörtelen, hideg kék szempárja, amit ő l az ember megborzong még abban az 
esetben is, ha hű  a Monarchiához, taszít. Meg Kovács kapitány, aki a leggyak-
rabban mereven áll és vár valamire. „Én önt halálosan szeretem, mondja Olym-
piának, ez az érzés életem katasztrófája." De Olympia a realitásnál marad. Egy 
ideig. Aztán... 

„Amikor lehullott a függöny és felzúgott a taps, abban az igazán szép kis 
zombori kamarateremben, úgy láttam, a siker megelégedett érzése töltötte el a 
közönséget. De ez egy pillanat volt, mert szólítást hallottam: »Ezzel vége a já-
téknak?«, kérdezte a mellettem ül ő  néző , aki maga is művészember. De ez a 
kérdés úgy hangzott el, mintha nem csak a poén lepte volna meg, hanem — őszin-
tén szólva — szerette volna tovább követni a cselekményt, hogy látva lássa, ho-
gyan is élt a császár udvarában az a föls ő  tízezer, vagy inkább maroknyi 
előkelőség, akinek életérő l annyi regényes mese, dal, operett és kész költemény 
hangzott el a századfordulón. A jó, öreg Ferenc Jóska korában, amikor úgy-
mond komikus volt a paraszti világ..." 

A kritikus megemlíti, hogy az urak és a hölgyek — csupán azért, hogy az az 
élet ne rohadjon meg a maga levében — vadászatokon vettek részt, Velencében 
üdültek. Szól azonban arról is, hogy Molnár Ferenc a nagyúri világ karikatúráját 
rajzolja meg az Olympiában s a végén a „gonosz" elnyeri méltó büntetését, a 
tiszta lélek diadalmaskodik. A huszárkapitány megbünteti a „naceságát", mert 
ő t parasztnak nevezte s ezzel vérig sértette. Szóval szép mindez, tanulságos, de 
elszoktunk a romantikától. 

Nem kell éles elméj ű  itésznek lenni ahhoz, hogy megállapítsuk: az 
Olympiának nagy sikere volt. Vélhet ő leg az alkalom — a társulatnak Heck Paula 
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személyében volt egy Olympiája — szülte a próbálkozást. Az el őadást a Szabad-
káról Zomborba szerz ődött színész, Pataki László rendezte. A rendez ő  a sze-
replőket ügyesen mozgatta. Könnyed „békebeli" der ű  és méltóságteljes megil-
letődöttség keveredett a színen, amely természetesen az igazi nagyúri világot 
nem tudta visszaadni. Az előadás korrekt volt — állítják a zomboriak —, de nem 
válhatott „örök érvény űvé..." 

„Heck Paula szép Olympiája annyira hatásos volt, hogy az els ő  felvonásban 
kissé idealizáltnak t űnt föl alakja, később ő  is érvényesíteni engedte magában a 
naiv humor groteszk vonásait. Nagy jelenetében, ahol drámai eszközökkel kel-
lett játszania, láttuk, hogy mennyivel er ősebb és biztosabb, mint a 3. felvonás-
ban", hangsúlyozza a Színházi Krónikás a 7 Napban. 

M. J. a Magyar Szóban arról ír, hogy a színpadon két világot látunk. Az 
egyik a fennmaradásáért küzd, a másika sz űkebb berkekbe való bejutásra törek-
szik. A magát paraszti származásúnak valló Kovács huszárkapitány világa 
ugyanaz, mint a többieké. 

Végül megjegyzi: 
„Heck Paula jó rendező  kezében komoly tehetség." Nem állhatom meg, 

hogy ne írjam le. Azokban az években Szabadkán, Topolyán, Nagybecskereken 
és Zomborban, valamint a szerb színházakban az amat őr sorból hivatásos színé-
szekké előlépett szerepl ők nagy többsége a legrosszabb sablonjaikat elevenítet-
ték fel egy-egy újabb el őadásban. Csak ennyit adhattak. Heck Paula az Olympiá-
ban sohasem lépett „delíriumos" állapotban a színpadra. Olympia ó maga volt, 
lehetett. Az előadás végén a szerepl ők felsorakoztak a rivalda szélén, meghajol-
tak, megköszönték a tapsot, de Paula kiragyogott ebb ő l a tablóból. 

Színésznőnk szabadkai éveiben sem szerette a „szájtép ő" színházat, mikor 
a színész az égvilágon mindent el akar játszani, Ophéliát és operettprimadon-
nát, parasztasszonyt és úrhölgyet, tessék ót végre észrevenni, fölnyalja a padlót, 
liheg, izzad, hogy lássák: mindenre alkalmas, mindenre kapható. Sokan „súlyo-
san" játszottak akkor, Paula az Olympiában halkan és könnyedén. 

Igazán az Olympiában szabadult fel, mondja. Félt az els ő  próbákon, de az-
tán már nem törődött semmivel és senkivel. Csak a szerepével. Nagyon fontos — 
szerinte —, hogy a színházban szeressék az embert, bizalmat adjanak. De ha 
mindez nincs meg, akkor csak arra támaszkodik, aki szereti. A szakmai tudás 
pedig fölényt biztosít, érzelmi világába az ember ne nyújtson bepillantást. Sok 
volt Paula arcára írva mégis. 

„Az arcán gőg és fájdalom — mondja Olympiának Kovács huszárkapitány. 
— Így indultak a vérpadra a francia forradalomban az arisztokraták." 

„Így" —válaszolja Olympia. 
„Irtózva és örülve..." 
Mindezt el kellett játszani. Azt is, hogy felemeli a szenvedés, amit érzett. 

Paula megcsinálta a túlzóban a finomat, a tombolóban a halkat, a harsányban a 
művészit. Ezt a kivételes erényét nem akarták mindig meglátni benne. Ezért 
sajnálta a zombori közönség az elmaradt happy endet. 

Kovács: Megengedi, hercegn őm, hogy legalázatosabban búcsút vegyek? 
Olympia: Elmegy. 
Kovács: Elmegyek. 
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Olympia: Látom... ősszel... Bécsben? 
Kovács: Nem, édes. Sehol és soha többé. (Összevágja a sarkantyúját és a 

teraszon át elmegy.) 
Elment a szerep is. Elszállt a vásári vattacukor Heck Paula életéb ől. Na-

gyon vonzódott ehhez a szerephez. Lélektelen dömpingcikknek t űnt a többi 
előadás — még néhány Zomborban és sok-sok a szabadkai Népszínházban. Tu-
dott az Olympiában valami személyeset, valami, egyénit felmutatni. Ezért írtuk 
le: ő  volt Olympia... 

ENYHÉN GROTESZK 

Heck Paula további szerepei a zombori színházban: Marfa (René Fauchois: 
Szegény Mavrier), Nagy Zsuzsi (Fodor László:A templom egére), Zengné (Bónyi 
Adroján: Az elcserélt ember), Loulou (Jean de Letraz: Mackó), Mary (Charles 
Dickens: Házitücsök), Sárkányné (Molnár Ferenc: Doktor úr), Ilonka (Molnár 
Ferenc: Delila), Draga (Branislav Nuši ć : Dr.). A színház valamennyi el őadásá-
ban szerepelt, csupán Zilahy Lajos Hazajáró lélek című  színjátékának a plakát-
ján nem fedezhető  fel a neve. 

Olyan volt számára a színház, mint egy ország. Megy, megy az ember, úgy 
rémlett száz év is eltelt, megy az ember gyalog és hintón, megismer falvakat — a 
társulat gyakran tájolt —, embereket, és ennek a menetelésnek sohasem lesz 
vége. Körbejár az ember egy birodalmat. Minden arc ismerős, Zomborban és 
Doroszlón, Baranyában és mindenütt, ahova a színházat meghívták. 

A műsorban az olcsó darabok uralkodtak el. De hiszen közismert, hogy 
például a XIX. század utolsó negyedétő l kezdődően a magyar drámák 90 száza-
léka — talán több is — vígjáték vagy ennek valamilyen változata. A magyar ember 
a színházban mindig szórakozni akart. Ezen a színészek nem törték a fejüket. 
Világhoz szóló viszonyról és színházi értékrendr ő l Zomborban nem esett szó. 
De ezekben a darabokban is voltak szép szerepek, szerelmi szálak — nem túlzot-
tan sok hitelességgel. 

Heck Paula a két Molnár Ferenc-vígjátékban, a Doktor úrban és a Delilában 
— Sárkánynéként és Ilonkaként — nyújtott érdemlegeset. Sikerült mindkét da-
rabban karakterisztikus figurát formálni. A Doktor úrban „lemucizza" az urát s 
megengedi Csatának az udvarlást. Benne látja az őserő t, a félistent. Új szerep-
kör volt ez Heck Paula számára. N őstény-szerep, amelybő l színésznőnk enyhén 
groteszk színekkel igazi Molnár Ferenc-es típust teremtett, néha úgy játszott, 
hogy a nézők magát a megformált alakot nevessék ki. Minden aspektusával Pa-
ula ezúttal is egyedül maradt a színen, mert a többiek rutinból, sablonból épít-
keztek. Ilonkája a Delilában remeklés. Egy pincérlány, aki önállóan cselekszik 
és tudja, hogy mit akar. Elcsavarni Virág úr fejét. Paula lassan-lassan, szinte 
észrevétlenül adta tudtára a néz őnek, hogy vigyázat!, csel készül, nem szerelmes 
ő  Virág úrba, á, dehogy. A pénzére utazik. Elkerülte a csapdákat. Sokan a Mol-
nár-darabokban a legrosszabb kabaréstílust választották — rendezésben is —, de 
színésznőnk már az Olympiában megérezte, hogy Molnárral ugyan nem tilos 
mulattatni, de egy nagy briliáns valcer ütemére nem szabad olcsó polkát táncolni. 

Tehát Zombor... 
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1953-1955. Egy társulat, amelytől messze állt a trágár stílus. Egy színész-
nővel, akinek szerepköre a színházban a gyengéd n őalaktól (Kwei-Lan vergődé-
se) a magyar szerzők nem túlzottan izgalmas, már-már klasszikus vígjátékain, 
bohózatain át az akkor virágzó és divatos francia szalondarabocskák midinett-
jéig terjedt. Nem nevezték a kritikusok elragadtatva Sz őke Csodának, de meg-
érezték, hogy olyan színészn ő  lépett Zomborban a színpadra, aki m űvészetben, 
munkában és családi életben is egyaránt példakép lehet ebben az elvadult világ-
ban. Harmóniába olvadt szerep és élet. 

Ő  volt a testet öltött illúzió. Paula az életét akkor már igényesebben élhet-
te. Nem figyelt fel arra senki, ami a kulisszák mögött zajlott. Mert már ásták a 
színház sírgödrét. Nem tudta, hogy hamarosan búcsúzni kell. 

„Aludjék jól... és köszönöm a tüzet." 
A zombori színház tüzét, pislákoló fényét illik megköszönni. Heck Paulá-

nak az alázatot. A közügyekhez nem értett. Letaglózva maradt ülve a helyén, 
amikor 1955 tavaszán azt közölték vele és a társulat valamennyi tagjával, hogy 
a színházat felszámolják, ki merre lát, a nagy mulatságnak vége. 

Gyakran mondogatják még ma is, hogy nyomasztó az olyan színházi közeg, 
melyet lépten-nyomon valamiféle titokzatosság lebeg körül. Végül aztán kide-
rül, hogy nagy léggömb az egész, nincs hitele. Zomborban a kis dolgokat csinál-
ták jól, abból mindig létrejöhet valami, ami nagyszer ű . Mégsem csinálhattak 
Heck Pauláék mindent jól, mert már 1955 tavaszán, Branislav Nu š ič  Dr. című  
vígjátékának a bemutatója előtt arról kezdtek suttogni színházi berkekben,' 
hogy a nagybecskereki és a zombori magyar társulatokat feloszlatják. Szí-
nésznőnk erről semmit sem tudott. Társulati üléseket nem hívtak össze, még 
arról sem esett szó, hogy az országnak milyen program kell a jövőben. A bulldó-
zerpolitika úgyis letarolt mindent. 

Heck Paula életében nagy változás állt be. 1955 márciusában aláíratták vele 
a szerződést a szabadkaiak. Varga István, Laták István, Stevan Nikolajevi ć  és 
mások már mérlegelték a változás lehet őségeit. Esélyt adtak Heck Paulának és 
Faragó Árpádnak, hogy tehetségüket egy nagyobb, életer ősebb színházban ka-
matoztathassák. Abban a színházban nagy a mozgalmasság, nem vegetál, mint a 
zombori, mondták, az egy színház az örökkévalóságnak. 

Paula szorítást érzett szíve tájékán. 
Elhagyni Zombort? A család akkor élénk társadalmi életet folytatott. Pali 

családja révén Paulát bevették a teniszklubba is. Hétköznapjai, a szellemi-m ű -
vészi életnek minden lényegbevágó gondja-küzdelme, öröme összefüggött egy-
mással. A baráti körhöz tartozott Husvéth Lajos (akit ő l Heck Paula, a festőmű -
vész rengeteget tanult), Herceg János és Börszt Henrik. Életének legszebb sza-
kaszából ragadják most ki? Most már eredményeket is lehetett összegezni. 
Őszre talán új fejezetet nyitnak a színházban is. De mit lehet tenni? Talán még 
soha nem volt olyan népvándorlás a színészek között, mint akkor, 1955-ben. 
Széthullott a nagybecskereki társulat is... 

Paula belső  monológja: „Azt mondják, elementárisan tehetséges vagyok. 
Legbelül kemény, határozott és egészséges. Ebb ő l jól ki lehet jönni Szabadkán 
is! Szabadka, megyek, nem vársz hiába! Gázsi? Dinár? Ugyan, mit számít most? 
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A színházi vezetők ősidőktől tudják, hogy a színészek els ősorban hivatástudat-
ból játszanak és csak másodsorban azért a nyavalyás pénzért." 

Pali kicsit féltette a feleségét, amikor megtudta, hogy Paula vállalja a nehe-
zebb megmérettetést. Vajon az ismeretlen város és a színház nyújt-e majd ele-
gendő  lehetőséget neki, hogy tehetségének sajátos fényeit megcsillogtassa? 

Veni, vidi, vici? 
Mondhatja-e ezt majd egy „kezd ő" színésznő  a „nagyok", a „ravasz színpadi 

rókák" között? Paula „műfaja" akkor a remény volt. El őre nem adta fel, sem 
mint ember, sem mint művész. Az esetleges hullámvölgyb ő l kimenti majd a 
tehetsége, bátorította Pali, a közönséghez és a színházhoz f űződő  szeretete. Meg 
az a tudat, hogy valakinek kell, valakik várják... 

Megyünk tehát Szabadkára! 

MENNI AZ ÖRÖKLÉTEN ÁT 

Szabadkán 1945-ben hozzá lehetett látni a tagság toborzásához. Hivatásos 
magyar színész nemigen találtatott ezen az égtájon. Hárman — Garay Béla, Nyá-
ray Rezső  és Sántha Sándor — a II. világháború el őtti években rendszeresen 
felléptek a magyarországi vándortársulatok el őadásaiban, a pesti színházakban 
is bemutatkozhattak. Szívbéli szempontok vezényelték vissza színészeinket a 
műkedvelők színpadára, s a legnagyobb örömmel azon a mezsgyén egyensúlyoz-
tak, ahol az amatőrizmus és a profizmus összeér. 

A színház pályázati felhívást tett közzé a lapokban. Ennek meg is volt a 
kellő  visszhangja, mert csaknem ötvenen szorongtak a „nagy vizsga" el ő tt a pró-
batermekben, színpadon, folyosókon. Nagyobb számban csak a szabadkaiak ne-
veztek be, de érkeztek színészjelöltek Becskerekr ő l, Kikindáról, Topolyáról, 
Zentáról, Újvidékrő l. 

Október 1-jén tartotta meg az új magyar színház az els ő  társulati ülést. A 
fiatal együttes nagy reményekkel indult. „A Színház igazgatósága megnyitó da-
rabnak Balázs Béla Boszorkánytánc című  drámáját tűzte ki, amely a jugoszláv 
népfelszabadító háború egyik h ősi fejezetét vetíti a néző  elé", tudósított Lévay 
Endre a Magyar Szóban. A Boszorkánytánc Szabadkán mindössze ötször került 
színre, az előadást Pataki László színész rendezte. Úgy tetszett mégis — a kora-
beli sajtóból erre lehet következtetni —, hogy az együttes már els ő  bemutatkozá-
sával alkalmassá vált annak a szerepnek a vállalására, amelyre sorsa — mások 
szerint: a párt — rendelte. A magyar társulattal párhuzamosan megalakult a Hor-
vát Népszínház is. 

A szabadkai első  és utolsó Magyar Színház sorsa 1951-ben megpecsé-
telődött. Megtörtént az, ami elkerülhetetlen volt: egyesült a Magyar és a Horvát 
Népszínház. A színpad akkor (is), ott (is) kísérleti telep volt a népvezérek tuda-
tában, nem nagyon figyeltek oda az emberek, hogy mi történik a színpadon kí-
vül. Két színházból egy. Az ötvenes években ugyanis a KP kimondta, hogy a 
magyarok és a horvátok „nem élhetnek gettóban': Senki sem tiltakozott, s 
egyébként is: nem merte senki fölemelni a hangját, mert úgyis elakadt volna a 
minden „lázadásban" nacionalista és burzsoá veszélyt szimatoló pártvezérek in-
tézkedéseiben. 
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A színházban azokban az években Garay Béla, Pataki László, Sántha Sán-
dor, Rind Károly — aki 1953-ban átkerült Zomborba — és Nyáray Rezs ő  rende-
zett. A negyvenes-ötvenes évek vége felé a magyar társulat olyan színészegyéni-
ségekkel gazdagodott, akikkel — ahogyan Garay Béla fogalmazott az újságban —  
a hihetetlent is hihet ővé lehetett tenni. A színpadra alkalmatlanok lassan 
visszavonultak, s helyükre Ferenczi Ibolya, Remete Piroska, Raczkó Ilus, Juhász 
Anna, Szilágyi László, Remete Károly, Czehe Gusztáv és mások léphettek. Meg 
hát ott voltak az „alapító tagok": Sántha Sándor, Pataki László, a Szabó házas-
pár, István és Mária stb. Bemutatták Háy Gyulától a Tiszazugot, néhány nép-
színművet, a Leányvásár című  nagyoperettet, Szirmaitól a Mézeskalácsot. A tár-
sulat többnapos portyán vett részt a Kéz a kézben című  Weigand József-vígjáték-
kal (94 repriz!). M űsoron szerepelt Zilahy Lajostól a Fatornyok, Goldonitól a 
Hazug, Molnár Ferenct ő l a Liliom, Shaw-tól Azördög cimborája és a Warrenné 
mestersége, Ben Jonsontól a Volpone, Bródy Sándortól a Tanítónő  stb. A nézők 
száma állandóan növekedett, de „forradalmi újításokról" nem esett szó. A szín-
ház csak éldegélt. (Az elvakultabbak „virágkort" emlegetnek.) 

1953-ban a színház végre hozzá mert nyúlni az avoni hattyú egyik m űvéhez. 
A makrancos hölgyet Garay Béla rendezte. Néhány halványabbra sikeredett víg-
játék után az együttes színre vitte Kvazimodo Braun István A Magdics-ügy című  
drámáját. Nagy várakozás el őzte meg Miroslav Krleža A Glembay urak című  
drámájának magyar nyelvű  ősbemutatóját. Újabb Shakespeare- és Sinkó Ervin-
bemutató 1954-ben és 1955-ben. Díszbemutató a színházépület százéves fenn-
állása alkalmából: A szentivánéji álom Varga István rendezésében. De ekkor 
már az előadásokat Varga István, Garay Béla, Sántha Sándor, Mamuzsich István 
és az akkor még kezdőnek számító Virág Mihály rendez ő i ügyessége vitte siker-
re. Időközben a tartományban megalakult a topolyai, a nagybecskereki és a zom-
bori magyar társulat. Mi okból, nem tudhatjuk, de a szabadkai Népszínház ezek-
kel az együttesekkel nem volt hajlandó együttm űködni, segítséget sem nyújtott, 
s hosszú évek múltak el, mire vendégül látták a topolyai Dimitrijevics Mara 
színészeit. 

A szabadkai Népszínházat 1955-ben semmi sem veszélyeztette. Képes volt 
a társulat a folyamatos megújhodásra, mert hiszen most már a „diplomás" ren-
dezők a hátsó sorokba szorították a dilettánsokat. A „lappangás" id őszaka volt, 
„valami" már lógott a leveg őben. 

1955-ben megszűnt a nagybecskereki és a zombori magyar társulat. A sza-
badkai Népszínház új évadjának a m űsora a következ ő  volt: Gogol: A revizor, 
Bernard Shaw: Pygmalion, Arthur Miller: A salemi boszorkányok, Kvazimodo 
Braun István: Fizetővendég, Federico García Lorca: Véres menyegz ő , Jovan Ste-
rija Popović : A felfuvalkodott tökfej, George Axelrod: Hétévi hűség, Ábrahám 
Pál: Hawai rózsája, Móricz Zsigmond: Pacsirtaszó. Ezeket az előadásokat Varga 
István, Virág Mihály, Sántha Sándor és Mamuzsich István rendezték. 

Zombor már csak emlék? 
A sok-sok fanyalgó, aggódó (a legjobb esetben) vagy éppen durván ledo-

rongoló kritikát olvasva, az ember azt hinné, hogy Heck Paula emlékezetében a 
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zombori színház „szörnyű  vízióként" maradt meg, feledjük el gyorsan az ott töl-
tött gyötrelmes éveket. De nem. Heck Paula azt mondja, hogy örömszínházban 
dolgozott. Sziget volt a színház a fásultság és a félelem tengerében. Abban a 
ritkán változó, mindig csak az esti előadásra összpontosító társulatban nem volt 
féltékenység, kenyérharc és széthúzás. Abban a színházban úgy szerették a szí-
nészt, hogy a rendez ők mindig kitalálták, kinek milyen szerepet adjanak, melyik 
szereppel szerezhetnek örömet színésznek, néz őnek egyaránt. Ezt a színházat 
szeretni lehetett. Szerették a néz ők, a Kaszinó lelkes közönsége. Ha nem zárják be 
a színházat, akkor Heck Paula ma azt mondhatná: „Zomborban történt valami az 
életemben, ami egyszerre jelentette valaminek a kezdetét és a végét..." 

Most lássuk, mire megyünk Szabadkával. 
x~ 

Mindenütt jó, de a legjobb... hol is? 
Dagadt akkora színház vitorlája, jó szelek fújtak a városban és a községben. 

Heck Paula már a kezdet kezdetén bemagyarázta magának: „A siker mindig 
azokhoz pártol, akik elég energikusak, hogy megdolgozzanak érte, higgyenek 
benne, mert elég bizakodóak, várjanak rá, mert elég türelmesek, és hát ehhez 
bátorság is kell." Paula pedig félénk volt az els ő  napokban. Meg sem mert muk-
kanni. Csak akkor ragyogott fel a szeme — valami máris történik velem? —, ami-
kor közölték vele, hogy át kell vennie Rosalinda szerepét Struss Denevér című  
nagyoperettjében. Eisenstein Gábor (Verseghi József) feleségének a szerepét 
egy amatőr, Szudárevics Kató énekelte, Adél K. Petz Marika, Ida Raczkó Ilus. 
Az előadást a társulat tapasztalt színésze, Sántha Sándor rendezte, Bermel Mik-
lós vezényelte a zenekart. Az operettet 1955. március 4-én mutatták be el őször, 
tehát egy „bejáratott" el őadás volt. 

Végre operett? Végre operett!  
Fortuna elővillantotta a fogait és mosolyog rám, gondolta Paula. De ugyan-

akkor eszébe jutottak Faludi Ferenc (1704-1779) sorai a Forgandó szerencsébő l: 
„Fortuna szekerén okossan ülj / Úgy forgasd tengelét / hogy ki ne dülj / Ha 
szépen vezetett / Ha miben kedvezett / Ha miben kedvezett, meg ne örülj / For-
tuna szekerén okossan ülj / Fortuna szekerén okosan ülj..." 

S Paula semmit sem bízott a szerencséjére. Miután a színház irodájában 
még a nyáron megkapta a teljes partitúrát és a szövegkönyvet, megkezdte az 
alapos felkészülést. Enekórákat is vett, mindent a Denevér-tanulásnak vetett 
alá. S aztán a színházban egy olvasópróba, egy beállító- és f őpróba. A tagság, a 
kollégák valamennyien a nézőtéren szorongtak s néhányan már akkor megje-
gyezték, hogy egy ilyen primadonnával az operett mégiscsak túlélheti a kort és 
a társadalmat. ADenevér megvan, igény van rá, játszani kell. Ha más erénye nem 
is volt a szabadkai Denevérnek — mondta a főpróba után Garay Béla, a színház 
veterán rendezője —, pusztán Heck Paula alakításáért érdemes volt felújítani. 
Paula meghallgatta a dicsérő  szavakat, de magában azt mondta: 

„Fortuna szekerén okossan ülj!" 
Bevették a magyar társulat m űvészeti tanácsába. Megbíztak az ítél őképes-

ségében. Ó, lesz itt munkafeladat a szívek felserkentésére és mulatságára. Nagy 
volt az öröm — nagy volt a félsz —, amikor szeptemberben megkapta Elisa szere- 
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Túl az Óperencián flCálmán Imre: Csárdáskiral;vad 
Godányi Zoltánnal, Tóth Évával és Versegi Józseffel) 

pét G. Bernard Shaw Pygmalion című  vígjátékában. Önbizalom alig, bátorság 
alig, s most mindenki egy „földöntúli" Elisát vár, utcalányt és dáma. Hát min• 
den úgy kezdődik, hogy mindjárt vége is lesz? Az apácák mérhetetlen szerény-
ségre szoktatták Paulát. „Duhajkodásra" semmi ok. 

Megtörtént a szereposztás. 
Higgins professzor: Pataki László, Pickering: Sántha Sándor, Higginsné: 

D. Raczkó Ilus, Pearce-né: Szabó Cseh Mária, Dooletle: Fejes György, Elisa: 
Heck Paula... 

Az előadást az akkor még szintén kezd ő  Virág Mihály rendezte. Szóval — 
Elisa, Liza, egy leány piaci tapasztalattal, majd a nyelvtanár engedelmes tanít-
ványa — rendkívüli sorsfordulat. Mondják róla, hogy „nem ér többet egy pár 
papucsnál", de azt is, hogy: „Azért is hercegnőt faragok ebből a trampliból!" 

Kihez forduljon a színésznő  segítségért? 
Az első  olvasópróba után felkereste Garay Bélát, és azt mondta: „Szembe 

akarok nézni ezzel a nehéz szereppel. Azt akarom, hogy a Pygmalion egyik leg-
szebb, legfelejthetetlenebb színházi estém legyen. De érett vagyok-e arra, hogy 
ezt a szerepet eljátsszam? 

— Ha a rendező  megbízik egy színészben — nyugtatta meg Paulát Garay 
Béla —, akkor valamit észrevett önben, tehetségesnek tartja. Igazi érzelmeket 
éljen át, hatoljon az alak jellemének a mélyére, és akkor valóban felejthetetlen-
né teheti azt az estet, amikor a Népszínházban a Pygmaliont színre viszik. 
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A színház — közvetlenül — és Virág Mihály — közvetve — azonnal felismerte, 
hogy olyan színésznő  érkezett Zomborból Szabadkára, akinek pályáján pótol-
hatatlan hiány lenne, ha nem játszhatja el Elisa szerepét. 

A Pygmaliont 16-szor mutatták be. 
A szakmai siker nem maradt el. A rendező  méltó keretet adott a színészek-

nek a játékhoz. Paula könnyedén játszott széles skálán... 
Mit érzett a színpadon? 
— A színházbódulat nem ragadott magával. Nekem akkora színházban nem 

volt rokonom, se barátom, s a színházi látásmódom miatt sem híresülhettem el. 
Lombikfigurának éreztem magam. Mellettem Pataki László, Sántha Sándor, 
Fejes György, Szabó Cseh Mária, a Népszínház alapító tagjai, akik — ahogyan 
akkor mondták — képesek a vasúti menetrendet is izgalmasan, élményszer űen 
előadni. Vagyis „belecsöppentem" az „elitbe". Kémcs őben akarnak majd kreálni 
valamire? Kísérleti alany vagyok? Ebben a színházban el őttem még sohasem 
bíztak kezdő  színésznőre ilyen összetett, bonyolult szerepet. De megmondták: 
„A népnek cselekmény kell — az megvan a Shaw-darabban —, a n őknek szenve-
dély — a mű  sejteti, hogy Elisa beleszeretett Higgins professzorba —, a m űértőnek 
karakter." Hát ett ől az utóbbitól féltem. Lesz-e erőm a trágár virágárúslányt 
elválasztani az úrinő tő l? 

A színésznőnek volt ehhez ereje. 
A Pygmalionról nem úgy írtak a recenzensek, mint „nyert ügyr ő l". A Ma-

gyar Szóban V. G. aláhúzta, hogy sikerült mozgalmas el őadást a színpadra vará-
zsolni. Nem hiányzott a produkcióból a maró társadalmi bírálat, de a kedélyes 
gúnyolódás sem. Színes, élvezetes Pygmaliont láttunk. Heck Paula a drámai ré-
szekben hitelesebb, mint a harsányabb el őjátékban és az első  felvonásban, ami-
kor át akarják „nevelni". 

Heck Paula életének fontos mozzanata volt a Shaw-bemutató. Drámai sze-
repekre predesztinált színészn ő  volt, de nem élhetett a lehet őséggel, mert sza-
badkai pályafutása alatt mindössze négy „veretes" m űben csillanthatta fel azt a 
bizonyos „széles skálát": a Pygmalionban, a Véres menyegz őben, a Lédában és a 
Koldusoperában. Olyan színésznő  volt, aki hozzáolvasott a szerephez. Ha Nagy 
Műrő l van szó, nem árthat a tájékozottság. 

Visszatérve a Pygmalionhoz... 
Krónikás (Lévay Endre) a 7 Napban is szóváteszi Paula színészi skáláját és 

ír „még nagyobb művészi mélységeiről is, mint amennyit a Pygmalionban közölt 
velünk". Egyébként az el őadást sikeresnek tartja, de megemlíti, hogy a játékos-
ság rovására vált a produkciónak, a rendező  megengedte a színészeknek a 
blődlizést. 

Paula ismerte a verssorokat: „Domboldalban pipacs ég / Indulnak a ripacsék'; 
de errő l mélyen hallgatott. Feledjük el, ami hajdanában-danában történt. Abemu-
tató után elfogadta a gratulációkat, a virágcsokrokat megköszönte. Beérett a vetés? 

De nem feledte el az els ő  rúgást. A Pygmalion egyik próbáján egyik kollé-
ganője — mintegy véletlenül —, „sok-sok szeretettel", nem éppen gyengéden meg-
lökte. Elisa a zongora alatt tért magához. Mindenki nevetett, mindenki tapsi-
kolt. Színésznőnk kissé elkeseredett. Máris „élesben" megy a játék? Hát ez az 
első  szerepem...? 
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Elisa naiv volt. Inspirálta a mások színvonalas teljesítménye, okult bel ő le, 
és örülni tudott társai sikerének. Észrevette másban a legfinomabb árnyalato-
kat, a lényéb ő l fakadó vibráló, titokzatos n őiességet. Enélkül a színpadi megol-
dások nem lennének olyan elsöpr ően sikeresek. De mindezt Paulában is észre-
vették, s a vetélytársnők nem voltak naivak. 

Mégis Heck Paula már a Pygmalionban a jelek szerint megtalálta a fogó-
dzót. S már ebben a színjátékban bizonyította, hogy kitün ő  művész, jólesőbben 
talán soha ezután nem tapsolhattunk neki. 

Ő  volt akkor Szabadka szerény kisibolyája. 

MÉG SZÉLESEBB SKÁLÁN 

Azt tartják, hogy egy valamirevaló színháznak — színésznek is! — hét évre 
van szüksége ahhoz, hogy programját megvalósítsa. A szabadkai Népszínház az 
ötvenes évek derekán — Ferenczi Ibolyával, Heck Paulával, Szabó Cseh Máriá-
val, Pataki Lászlóval, Szilágyi Lászlóval, Fejes Györggyel — vált „nagykorúvá", 
tehát némi csúsztatással. Ekkor a közvélemény a hivatásos rendez őktő l várta a 
megváltást. Virág Mihály és Varga István egymással versenyezve eszményi hely-
zetet hoztak létre. A társulat színre vitte A revizort, a Pygmaliont, A salemi bo-
szorkányokat, a Véres menyegz őt, A róka meg a sz őlőt stb. A népszínm ű  elszivár-
gott a műsorból, de a színház az operettel továbbra is lágyan hajózott, mert 
ehhez volt egy Heck Paula meg egy Petz Marika. A színház mégis válaszúthoz 
közeledett: el kellett dönteni, hogyan tovább. Az akkori struktúrával vegetálni, 
vagy új emberekkel szenzációt kelteni? 

A társulat nehezen fordult az új dráma felé. Varga és Virág, akiknek tem-
peramentuma alapvet ően eltérő  — az előbbi alapos és megfontolt, az utóbbi 
kedveli a groteszket, a nyugtalanítót —, tisztában voltak vele, hogy a rendezésre 
kiválasztott művek általános emberi problémákat taglalnak. Esztétikai és filo-
zófiai felhangokra is felfigyelhetett végre — legalább a szakma. 

Éppen a szakma fogadta lelkesülten Miller A salemi boszorkányok című  
drámájának a bemutatóját. A Pygrnalion címszerepe után egy epizódnyi villanás 
Heck Paula számára, Mary Warnenné. Színészn őnk tehát nem került a „túlada-
golás" állapotába. De nem beszélhetett elveszett álmokról és meghiúsult remé-
nyekről, a Miller-drámában legalább „visszafiatalíthatta" magát. Nem várta 
azonban összekulcsolt kézzel az apácarend esti ájtatosságát. Tudta, érezte, 
ezentúl mindig így lesz: egyszer fent, máskor lent. A színész ebben a színházban 
néha vadregényes tájakon utazik, néha szélfútta, sivár, néptelen vidéken. De hát 
a szellemi lét itt is, ott is lassan-lassan megteremt ődik. Heck Paula érezte, tudta, 
hogy ahhoz a stílushoz, amit a színház rendezői merészen megcéloztak a Pygma-
lionnal ésA salemi boszorkánnyal, megvan részéről a kellő  hozzáállás, másrészt 
másfajta színészi iskolázottság igényeltetik, mert a Népszínház színpadán min-
denkinek magabiztosan, magas színvonalon kell mindent m űvelnie. (Az előadá-
sok — különösképpen a népszínm űvek — mégsem voltak mentesek a dilettantiz-
mustól.) 

Újabb csúcspont: Véres menyegz ő . 
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SZÜSZNER ZOLTÁN 

MESSZE AZ ÉR AZ ÓCEÁNTÓL 
SZÍNHÁZI LEVÉL 

1945-ig nem volt magyar színházunk. S aztán megszületett: 1985-ben a párt „el-
adta" az intézményt Ljubiša Risti ćnek, a balos népvezérnek. Szellemi égboltunk 
egyre sötétebb lett, már nem volt sem küzdelem, sem ambíció, a színház létét 
igazolni sem lehetett. A nagy összeomlás el ő tt a színház és a mozi az érdekl ődés 
középpontjában volt, a mutatók aztán visszazuhantak. A magyarság leszokott a 
színházról. A színház súlya másutt is komolyan csökkent s már az értelmiséget 
sem érdekelte, hogy mi (nem) történik a roskatag házban. 

Tavalyelő tt „újjászülettünk." 
A szabadkai önkormányzat kulturális tetteket is fölvállalt. De gyorsan vilá-

gossá vált, hogy a magyar színház már nem játszhatja a tartományban azt a ki-
emelkedő  szerepet, amellyel például a 60-as években fölruházták, s ezért a szín-
házcsinálás játéktere ma rendkívül érzékeny, eredményeit tekintve el őadásról 
előadásra tanulságokkal szolgál. „Komor" m űvekkel, Gárdonyi Géza A lámpás 
című  színjátékával is fel lehetett csigázni az érdekl ődést, kiváltképp vidéken, 
Dél-Bánát falvaiban, Nagybecskereken és másutt. A Népszínház megkaparin-
totta magának a lehet őséget. Mindenki, aki akar még csinálni valamit, színpa-
dot, játékteret kapott, de ez a maroknyi együttes nem válhat „hírössé", mint a 
dévicsi korszak társulata. A nemzetnek azonban van egy színháza, feladatköre 
ismert, s a funkciója nem sokat változott az évek során. Színházunk — tekintettel 
a játéktér hiányára, színészállományára — eleve behatárolt drámakörb ő l válo-
gathat, újra és újra olyan darabokat t űz műsorra, amelyek már nem egyszer 
bizonyították sikerüket, ha nem Szabadkán, akkor másutt. 

A színház él, lélegzik. 
Megmondták a múltban, hogy amit ebben az országban egyszer megszün-

tettek, az sohasem születhett újjá. A szabadkai Népszínház mégis el őhívatott: a 
porból, a sárból — a semmib ől. De sokan tartózkodnak t őle. A legfontosabb, 
hogy ez a magatartás megváltozzon, és a tartomány legkiválóbb színészei vállal-
janak részt a munkában. Vissza lehetne-e csalogatni a külföldre szakadt színé-
szeket? S aztán új épületet is odavarázsolhatnánk a Szabadság térre — legalább 
az ezredfordulóra. 

Ez a színház most „kakukktojás." Olyan, mintha színház lenne. Bennfen-
tesként és kívülállóként egyaránt mindig tudtam, hogy a színház — a kultúra hazai 
és nemzetközi válságától eltekintve — a fölemelkedés fontos tényez ője, az erköl-
csi értéktudat erősítője is egyben. „A színház katedra, mely egész tömeget tanít-
hat", mondta/írta Gogol. S a színház minden id őben elpusztíthatatlannak bizo-
nyult. Amikor Magyarországon, egy szerencsétlen korban a faji törvények alap-
ján a zsidó származású m űvészeket leparancsolták a színpadokról, az OMIKE 
(az Országos Magyar Izraelita Közm űvelődési Egyesület) termében rendszere-
sen tartottak színházi el őadásokat — egészen 1944. március 19-éig, amikor meg- 
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jelentek az ajtóban a német katonák, és mindenkinek menekülnie kellett. A 
géppuskák árnyékában is m űködött tehát a színház, ameddig m űködhetett. 

Szabadka túlélte a legrosszabbat. 

Az Újvidéki Színház kezd magára találni. A város — úgy látszott — nem 
készült fel egy másmilyen, ún. magyar m űvészeti irányzat befogadására, de a 
színház új művészeti vezetője és rendezője, Gergely László konok és makacs 
elszántsággal a közös élmény hatáskörébe vonta azokat, akik nem akarták meg-
találni a helyüket a megváltozott helyzetben, s most már az intézmény nem kí-
vüliségre szoktatja a néz ő it, hanem fontosnak tartja az emberek közötti kapcso-
latteremtést. A színház, színháza segítségével. 

Csokonai Vitéz Mihály Özvegy Karnyónéja újszerű  olvasat. Megszoktuk 
Hernyák György rendező tő l a szokatlant, a másságot. Szórakoztató el őadás szü-
letett — a szikrázó bohóctréfa néha öncélú ugyan —, de ma már nemcsak szöveget 
hallani, hanem szöveget „látni" is akar az ember. Vagyis ha egy színház látvány-
ban (is) gondolkodik — nem feledkezve meg a nyelvi kommunikációról sem —, 
akkor gazdagabb lesz az értéklerakatunk. 

LEKVÁROS KENYÉRÉRT 

Igen, lekváros kenyérért dolgoznak a szabadkai színészek, s mégis a Nép-
színház (igaz mindkét társulata) decemberben három bemutatót tartott. Sze-
rény szellemi szeánszok voltak ezek. Marsha Norman Laku no ć, majko (Jó éjt, 
anyám) című  melodrámája, amolyan képzelt riport egy elképzelt világról, amely 
csak akkor lehet sikeres, ha lehengerel ő  erejű  színészek tolmácsolják a tipiku-
san amerikai „sweetes" szöveget. Nemigen lehet elrontani, hogy a néz őnek ne 
tessék. Viszont Slavomir Mrozek Strip-tease című  darabjára a közönség nem úgy 
megy el, hogy előre tudja, mit kap. Nem megy úgy el, mint a Csárdáskirálynőre. 
A poraiból feltámadt Kosztolányi Dezs ő  Színpad stúdióelőadása valószín ű leg 
megérte a fáradságot, mert egy vizionáló rendez ő  és néhány színész a maguk 
által teremtett színházi légkörben érzik magukat a legoldottabban. Hagyomá-
nyok nélkül aktualizálhatnak. Nekik aztán mindent szabad, de majd akkor válnak 
hasznos színházi alkotókká, ha megérzik azt is, hogy mit érdemes „odatenni" a 
színpadra. Ha meglesz az alapvet ő  szakmai bölcsesség ehhez. 

Végre musical! 
(Cigány átok — másként) 
A 60-as években már életképesnek bizonyult a szabadkai Népszínház ma-

gyar társulata, lassan kialakult a profilja, ismertté vált a tartományban, s amikor 
az első  évek lelkesedésbő l táplálkozó lendülete törvényszer űen alábbhagyott, a 
színház musicalt t űzött műsorra, a Kutyavásárt, az olasz Dario Fo kényes egyen-
súlyt felborító szövegével, a szabadkai Medres János verseivel, slágertoldalé-
kokkal. A nyilvánosság a bemutató után zeuszi villámokkal illette Lányi István 
rendező t és a fiatal szerepl őgárdát (Nagy István, Majoros Kati, Albert János 
stb.) — közvetlenül — és a színházat — közvetve. 

Kockázatos vállalkozás volt a musical akkor, 1962-ben. Érte lebukni egé-
szen a fövényig, mint valami igazgyöngyért, érdemes-e? Ehhez a m űfajhoz a 
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társulatnak se képzettsége, se jogosítványa, állították a színházért aggódók. Az 
operett az, ami örök, érveltek mások. A musical — másutt — mítoszokat terem-
tett. A nyugati világban dinamikusan változott minden s gyorsan megadták az 
esélyt a „csodának". Már régt ő l nem kérdezték az alkotók, hogy mit szabad és 
mit nem, vagyis néha apróbb, néha bátrabb csörtékkel araszoltak el őre. Bőség 
táncból, énekből, meséből, látványból. Sok helyütt éppen ez a m űfaj a maga 
közvetlen hatásával megváltoztatta a színház és a néz őtér közötti örök dialógus 
természetét. Itt vagyok, ragyogok, fogadj el, de most azonnal. Viszont a vajdasági 
magyar lapokban azt olvashattuk, hogy a Kutyavásár színrevitele utána néz ők döb-
benten hagyták el a színházat („feledjük el', „mondvacsinált modernség"stb.). 

Következett az Irma, te édes (Psota Irén és Horváth Tivadar vendégszerep-
lésével), a Napfoltok, a La Macnha lovagja (sajnálatos bukás), az Ez fantasztikus, 
a Legénylakás, a Kabaré, a Pajzán históriák, a Lola Blau és végülA zöld hajú lány. 
A „könnyű  műfaj" a mi színházunkban is „komolykodva” mutatkozhatott be. 
Több produkció — elsősorban az Irma, te édes, a Kabaré és A zöld hajú lány — 
tömegérdeklődésű  előadássá formálódhatott. „Ez van — mondta valamikor ré-
gen William Shakespeare —, de ne ez legyen. Színház legyen az egész világ." 
Hozzátehettük: a musical m űfajával is. Azzal együtt kerek a világ. 

ÁTOK ÉS SZERELEM 

1996 — újra musical Szabadkán. Címe: Átok és szerelem. 
Téma: Cigánysors, itt és most. 
A magyar színjátszás a kezdet kezdetén óvakodott attól, hogy bemutassa 

„ízeire" bontsa a cigányság népi kultúráját, s hosszú id őn át Magyarországon (is) 
vitatott téma volt — valószínű leg még ma is az —, hogy van-e egyáltalán a cigány-
ságnak az ősöktő l örökölt népi kulturája. Csak azt tudtuk, hogy ennek a nemze-
tiségnek sohasem volt harsonával kísért lovagi tornája és fényes bálterme. De 
volt ring, amelyben nyilvánosan meg kellett küzdeni a puszta létért. 

Itt éltek közöttünk, mindig. „Eltek" a népszínm űvekben is. 
A cigány elhúzta a nótánkat, és a cigánynak elhúzták a nótáját. A népszín-

művekben a zsidó rendszerint uzsorás volt, a sváb öntelt, gazdag gazda, a cigány 
vályogvető  vagy muzsikus. A szabadkai Népszínház m űsorába a népszínm ű  
„nemkivánatos" műfajként csusszant be. Egy-egy népszínm ű  bemutatója után a 
kritikusok „nagymosást", „nagytakarítást" emlegettek. A tisztes honpolgárok-
nak, az elvtársaknak menekülniük kellett a népiesked ő  agresszió elő l. Vele zül-
lik a színház, mondták, a színház elveszítheti törvényeit és a morálját a Sárga 
csikóval meg a Piros bugyellárissal. A Sárga csikót 1951-ben mutatta be a társu-
lat. Össztűz a rendezőre és a színházra. 

„Visszataszító hibája a darabnak a cigányoknak a mai színjátszáshoz nem 
méltó eltorzulása. Beállításuk, mozgatásuk legkisebb változata is azt a felfogást 
látszik igazolni, hogy a kapitalista társadalomnak ezek a leglenézettebb napszá-
mosai nem jöhetnek emberszámba, hiszen csak állatiasan megnyilvánuló ösztö-
neik befolyása alatt állanak és semmi joguk arra, hogy a társadalom egyenjogú 
tagjai lehessenek", írta méltatásában Heged űs Béla (Kötőféket a Sárga csikónak, 
7 Nap, 1.951. június 3.) 

129 



Népszínművek — javító ceruzák nélkül. 
Majtényi Mihály is „odamondott": 
„Hallom, hogy a tetejébe még üzemi el őadásokat is rendeztek a Piros bu-

gyellárisból. Munkásoknak adták el egy egész el őadás belépőjegyeit. Pedig ki kelle-
ne hordatni még a színház tájékáról is. S utána jól kiszell őztetni a színpadot..." 

A cigány a színház margóján maradt. A színháznak nem volt mondanivalója 
a cigányról, s az a színház, amely nem mond semmit — hazudik. Vagyis hazug 
fényben mutatta be a cigányságot. Totojázó, betotojázó prímások, káromkodó, 
„szaftosakat" mondó „füstösök", gyáva népség, amely csak levetett saruval lép-
hetett be a szalonokba. Lehetett rajtuk nagyokat „röhögni". Ezt a látomást 
erőszakolták ránk még az 50-es években is. 

Magyarországon, a 60-as években az értelmiség egyre hangosabban köve-
telte, hogy ismerjék el végre a cigányság népi kultúráját. A kis lélekszámú réteg 
elkezdte kutatni a népcsoport leg ősibb szálait. Megjelentették saját m űveiket. 
Ekkor hallottunk először az „írócigány" Lakatos Menyhértr ő l, a költőkrő l, Bari 
Károlyról és Osztojkán Béláról, Szigeti Józsefr ől, majd a többiekrő l. Népükről 
írtak népüknek. Népük dalait, táncait népszer űsítették. 

Megkérdezhettük: 
„Magyar-e a cigányzene?" 
— Ti, akik annyi mosolyt varázsoltatok az ajkakra, annyi könnyet fakasztot-

tatok a szemekbe; ti, akik zokogó heged űiteket annyi századon át h űségesen 
megosztottátok a nemzet minden bújával és bánatával, minden örömével és 
dicsőségével, ti méltóan megérdemlitek, hogy írásban is, képben is megörökít-
senek benneteket, és kedveseinek legszebb emlékei közt őrizzen a magyar — ezt 
mondta/írta 1896. április 20-án Blaha Lujza. 

Musical cigány népzenével, tánccal. 
„A cigányság népi érzelemvilágának a m űfaja a népzene, hosszabb-rövi-

debb szöveggel, sok esetben rögtönzött dallammal", olvastuk Fátyol Mihály írá-
sában. S ha hamisan cseng a nóta, akkor félünk. Félünk bemutatni a cigányságot 
olyannak, amilyen. 

Nagy terhet vett vállára a színház, amikor m űsorra tűzte Lakatos Menyhért 
és Fátyol Tivadar Átok és szerelem című  cigányballadáját. A szöveg tévéfilm for-
gatókönyvének készült. Sajnos, a színpadi adaptáció nem tudja sem tartani, sem 
követni a színpadi törvényeket. Ezért a m ű  széteső , zilált, alig áll össze egésszé. 
Sok csapdát kell ilyenkor elkerülnie a rendez őnek és a szereplőgárdának egya-
ránt. Átmehetünk stilparódiába — nehéz út —, maradhatunk belegyúrva a sárga 
földbe, mintha színészeink egy second hangból törnének el ő . 

Az előadást csak a fentiek ismeretében fogadhatjuk el. Mert eljutott a szín-
ház is az értői az óceánig. Csak az a baj, hogy ebben az el őadásban nem lehet 
álságosan hazudni, rutinosan „szerelembe esni" és „egy-két-há"-ra táncolni. A 
cigányságot „érezni" kell, ahogyan a cigányok által bontott harmónia annak ide-
jén meglepte a hallgatóságot. (De köztük sem volt mindenki Bihari János, La-
katos Sándor, Boros Lajos vagy Puka Károly.) 

Minden adott volt a sikerhez. Érdem a szcenikai megoldás — a szerepl őket 
úgyszólván megérinthetik a néz ők, közelségük riaszt vagy lelkesít —, megtesznek 
a színészek mindent annak érdekében, hogy a mélységekbe és magasságokba 
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taszított cigányokat, homályba és fénybe sodort embereket elfogadtassák ve-
lünk; szilaj a tánc, az ének — vastapsra csábító —, le is küzdjük gyorsan az „el ő íté-
letet" — nem a Sárga csikót látjuk vagy a Piros bugyellárist —, el is fogadjuk a 
megannyi ármányt és szerelmet, de „cigánynak születni kell." A színész — ha 
megfeszül is — nem képes minden esetben és minden darabban megtalálni azo-
kat a tipikus alakváltozásokat, azokat a lelkiállapotokat, melyeket képes önma-
gával, lényének kisugárzásával egyéníteni és a színpadon hitelesíteni. 

Az előadás mégsem volt siker. Aki látta, érezte, hogy valóban a cigányság 
népi kultúráját akarták az alkotók tisztességesen megközelíteni. A siker mögött 
ritkán összehozható, szerencsés szövetség áll: rutinos rendez ő  (Sinka Károly), 
lelkes színészek (Póka Éva, Nagygellértné Kiss Júlia, Jónás Gabriella, Korica 
Miklós és mások), ügyes látványtervez ő , még ügyesebb táncosok és kell őképpen 
ihletett muzsikusok. 

Ha a vér erő teljesebben buzogna — ha belopnának néhány mozzanatot a 
„másszínház" kelléktárából, arzenáljából —, akkor bonyolultabb összefüggések 
révén is beleszólhatnánk ebbe a nem eléggé ismert kultúrába, akkor több lenne 
az előadás mint biztos üzemmenet. 

Újvidéki Színház 

Csokonai Vitéz Mihály: Özvegy Karnyóné. Vígjáték. Bemutató: 1996. de-
cember 12. Rendez ő , zene: Hernyák György. Díszletkép, jelmez: Varga Mihaj-
lovič  Annamária. Szerepl ők: Pásthy Mátyás, Ábrahám Irén, Csernik Árpád 
(f. h.), Vicei Natália, Szilágyi Nándor, Magyar Attila, Balázs Áron (f. h.), Brüc-
ker István, ifj. Szloboda Tibor (f. h.) és az újvidéki M űvészeti Akadémia máso-
déves hallgatói. 

Narodno pozorište — Népszínház, Szabadka 

Marsha Norman: Laku noć, majko. Színjáték (szerb nyelv ű  előadás). Be-
mutató: 1996. december 6. Rendez ő : Slobodan Ž. Jovanovi ć  (Belgrád). Díszlet-
kép, jelmez: Milanka Berberovié (Belgrád). Zene: Alek Rodi ć  (Belgrád). Sze-
replők: Veroslava Mitrović, Suzana Vuković . 

Lakatos Menyhért—Fátyol Tivadar: Átok és szerelem. Zenés cigányballada. 
Bemutató: 1996. december 20. Rendez ő : Sinka Károly (Magyarország). Díszlet-
kép, jelmez: Molnár Zsuzsanna (Magyarország). Koreográfia: Szecsó Kovács 
Zoltán (Magyarország). Tanácsadó: Lakatos Menyhért (Magyarország). Sze-
replők: Korica Miklós, Póka Éva (Budapest), N. Kiss Júlia (Újvidék), Albert 
János, Jónás Gabriella, Búbos András, Kotroba Julianna, Kurina Irén, Molnár 
Zoltán, Sző llősy Vera, Kasza Éva, Sziráczky Katalin, Detki István, Kurina Gusz-
táv. Zenészek: Lakatos Mátyás, Lakatos László, Zsiga Pál, Jónás Gyula. Tánco-
sok: Bábity Zsuzsanna, Rajmond Rita, Vásárhelyi Gabriella, Dvoracsko Sze-
basztián, Koncz Attila, Lackó Lénárd. 

Kosztolányi Dezs ő  Színpad 

Slawomir Mrozek: Strip-tease. Komédia. Bemutató: 1996. december 3. 
Rendező : Káló Béla. Díszletkép, jelmez: F. Kreszankó Viktória. Szerepl ők: Me-
zei Zoltán, Vukoszavljev Iván, Slobodan Lazi č, Oliver Tomié. 
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VASAGYI MÁRIA 

KÉPZŐMŰVÉSZETI JEGYZETEK 

HARMINC ÉVES A MILAN KONJOVIĆ  KÉPTÁR 

Három évtizeddel ezel ő tt, pontosabban 1966. szeptember 10-én százhuszonnégy 
1913-tól 1963-ig született m ű  bemutatásával megnyílt a zombori Milan Konjo-
vić  Képtár. Alapjait a művész még 1958-ban megvetette, amikor az alkotói mun-
kájának 40. évfordulóján rendezett kiállítás hatvan képét szül ővárosának aján-
dékozta. Ma 1060 m űvét ő rzi a képtár, 435 olaj-, 53 pasztell-, ugyanennyi akva-
rell- és temperaképet, 518 rajzot és egy falisz őnyeget, köztük azokat az alkotá-
sokat, féltve ő rzött kedvenceket, amelyekt ől semmi áron sem volt hajlandó 
megválni mesterük. Az alakulástól napjainkig a m űvész fejlődésének, alkotásá-
nak folyamatos bemutatását szolgáló állandó tárlat mellett kilenc kronológikus 
kiállításon 150 képet láthattak az érdekl ődők, időszakonként pedig tematikus 
kiállítások nyíltak, többször retrospektív jelleggel. A képtár együttm űködik ha-
sonló bel- és külföldi intézményekkel s ily módon 126 jelent ősebb kiállításon 
kerültek nézők elé Konjović-művek országszerte és külföldön, így Párizsban, 
Budapesten, Prágában, Moszkvában. Az októberben nyílt tizedik monografikus 
tárlaton látható 63 olaj-, 13 pasztell-, 15 akvarell- és temperakép, 85 rajz és a 
faliszőnyeg a képtár tulajdona s az 1913-tól 1990-ig született, kivételesen b ősé-
ges, hatalmas életmű  része. Állandó és időszaki, tematikus kiállításokról ismert 
képeket látunk viszont a m űvész fejlődése, kibontakozása, alkotása különböz ő  
szakaszaiból, diákkori zsengét, majd az útkeres ő  és a kiváló kolorittal mesterien 
alkotó expresszionista Konjovi ć  tárja elénk világát néhány emberalakkal, port-
réval: teraszt, majd konyhasarkot örökít meg asszonyalakkal, sötét körvonalak-
kal, azután félelmetes színekkel és fényekkel csendéletet, mindezt még 1929-30-
ban, modellt fest 1932-ben fojtott kék, barna színekkel, éjszakába hajló éggel a 
háttérben, rejtelmes félhomályban piros köntösb ő l kibomló nő i testet, a Párizs 
és Matisse hatásától mindinkább szabadulni igyekv ő , az anatómia logikáját ha-
nyagoló festő  remekművét, majd kellemes polgári szoba melegében pihen ő  dal-
mát lányt 1935-ben, búzamező t 38-ban a szül ővárossal a háttérben, viharral fe-
nyegető  éggel, pompás napraforgót vázában er ős sötét kontúrral 42-ben, kék 
fürdőruhás alvó nő t 44-ben — már-már realista képet kit űnő , fojtott színvilággal. 
Absztrakt képpel próbálkozik 53-ban, azután visszatér a figuratív festészethez, 
vaskos színekkel és ecsetvonással utcarészletet örökít meg 56-ban, szimbolikus 
üzenettel fehér és meleg szín ű  aktképet 66-ban, örök témát: napot és érett bú-
zamező t, napraforgóföldet a hetvenes években, akárcsak virágcsendélet- és táj-
kép-remekm űveket, ismét nyugtalan termő  mezőt s a kalászokat már-már 
érintő , fenyegetően világító hatalmas fehér felh őket 80-ban, és utolsó alkotó 
éveiben, az ún. bizánci képeken, átszellemült egyszer űséggel alkot: az egymásra 
világító kék, fehér színek uralmával, az ég ővörös, a sárga, a kékeszöld fel-felvil-
lanásával az Angyali üzenetet és a Szent Jánost festi 1986-ban, a Három szentet 
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90-ben. A Cézanne, Matisse, Rouault, Van Gogh és mások termékeny hatásával 
készült nagybecs ű  alkotások és az igencsak egyéni víziókkal él ő  magára és haza-
talált Konjovič  Milan remekművei váltják egymást a kiállításon, amelynek meg-
tekintése után méltán mondhatjuk, hogy a Konjovi č-életmű  iránt érdeklődő  
— legyen kritikus, művészettörténész, m űértő  vagy egyszerű  művészetbarát — el 
nem kerülheti Zombort és e galériát. 

BAJA VÁROS XX. SZÁZADI KÉPZŐMŰVÉSZETE 

Századunk els ő  felében az igényesebb közönség, a gyűjtőréteg ízlése sza-
bott irányt Baja város képzőművészete fejlődésének, mégis elsősorban annak 
jóvoltából ért el kiemelked ő  szintet, hogy a város hoszabb-rövidebb ideig ott-
hont adott az alföldi realista alkotóknak: Tornyai Jánosnak, Nagy Istvánnak és 
Rudnay Gyulának, az egyetemes magyar festőművészet nagyjainak. Jelent ős 
képzőművészeti hagyomány alapjait vetették meg, tanítványaik alkotással, te-
hetségneveléssel a város határain túlterjed ő  értékű  munkát folytatnak ma is. 

A zombori Városi Múzeum Modern Képtárában bemutatott októberi tár-
laton kis hányadát láttuk annak, ami a Baján született, itt élt és itt alkotó 
festőművészek ecsetje nyomán termett. Nem kis érdekl ődést keltett a Mun-
kácsy-tanítvány Tornyai János (1869-1936) négy olajképe. A fest ő  a húszas évek 
végén hosszabb id ő t töltött Baján Szász Géza földbirtokos vendégeként, s itt 
gazdagodott az alföld, a „nagy magyar sömmi" fest őjének színvilága, kezd ődött 
önálló művészi korszaka. Még Munkácsy szín-árnyék ellentétvilágában él, 
őrlődések, bánat-öröm, pesszimizmus-optimizmus közepette alkot. A Zombor-
ban kiállított nagyméretű  Kútágas leheletfinom ecsetvonásokkal készült, a nyo-
masztó hangulatú Bajai szőlők — alkonyi tájban várakozó árnyékszer ű  nőalak-
kal — vészjósló nyugalmat sejtet. A szegény sorsú falujáró m űvész, Nagy István 
(1873-1937), ki országszerte olcsón árulta pasztellképeit — heves hangnem ű  tá-
jakat, karakterfejeket —, Baján telepedik le, itt éri a halál. Remek pasztelljei 
közül nyolcat mutatott be a tárlat, köztük az édesanyját a lélek megrendít ő  
mélységével megörökítő t és a komor színekkel festett, s ű rű  drámájú, tömör egy-
szerűségű  boglyás képet. Rudnay Gyula (1878-1957) érdekl ődése a magyar tör-
ténelem és a magyar falu, a vidék valósága felé fordul, ennek megörökítésével 
vall az emberrő l, akárcsak mestere, Hollósy Simon, akinek a leghívebb tanítvá-
nyai közé tartozik, ám Munkácsy fény-árnyék ellentéthatása is jelen van képein. 
Kései műveit láttuk a kiállításon, köztük a Bábonyról készültet (1949). Vala-
mennyin észrevenni, hogy a fest ő  szenvedélyei, indulatai lecsillapultak. Rudnay 
a negyvenes évek második felében a bajai Képz őművészeti Szabad Akadémia 
vezetője. id. Éber Sándor (1878-1947) Baja m űvészeti életének nagy hatású al-
kotója. Igen tetszet ős, színellentét-hatású, kék, sárgásbarna, lila, zöldeskék do-
minálásával és egyensúlyával festett Jeges Sugovica című  képe, asszonyportréja 
és nyugtalan, vihar előtti ég alatt csendes folyót ábrázoló tájképe kivételes figyel-
met érdemel, akárcsak Ágoston Vencel (1895-1946) es ős tájat megörökítő  sze-
líd színvilágú olajfestménye (1936). Miskolczy Ferenc (1899-1994) Balló Ede és 
Pór Bertalan tanítványa, korai m űveit posztimpresszionizmus és szecesszió jel-
lemzi, 1923-ban Münchenben Hans Hoffmann és Kubinyi Sándor grafikusok a 
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tanítói, itt új irányzatokat ismer meg. Baján rajztanár 1936-tól. Az 1924-ben 
keletkezett és a müncheni iskola hatását magán visel ő , néprajzi szempontból is 
értékes olajképét, az Őcsényi lányokat láttuk a kiállításon. P. Eber Anna (1905) 
olajfestményén a lélek rezdüléseit örökíti meg kit űnő  jelképes ábrázolással. Az 
újrealista középnemzedékhez tartozó Kun István (1908-1980) Erdélyi házakat 
ábrázoló pasztellján (1945) a világos és a mély sötét színek er ős ellentéte Mun-
kácsy-hagyomány. Ifj. Eber Sándor (1909-1985) pasztelljei közül az édesanyját 
megörökítő t (1960) és a téli tájat drámai feszültséggel ábrázoló képet (1980) 
állították ki. P. Bak János (1913-1981) olajképe, a Vörös híd (1949) gyengéd 
ecsetvonásokkal készült realista m ű . Iványi Odön (1918-1985) Muskátlis csend-
élete is méltán kapott helyet a kiállításon, akárcsak Mikli Ferenc (1921) alko-
tásai. Ugyancsak Rudnay-tanítvány, aki 1946-ban mestere megbízásából m ű -
vésztelepet szervez Baján, és ett ől kezdve a város művészeti életének egyik leg-
jelentősebb szervezője. Három gazdag színvilágú tájképét mutatta be a zombori 
tárlat, részleteikben a nonfiguratív ábrázolási megoldások arról tanúskodnak, 
hogy a táj látványának impulzív hatására bels ő  logikával festő  művész még nem 
mentes a jelképes egyszer ű  forma alkalmazásától, innen a kett ősség a művein. 
Közülük az ember és a természet kapcsolatának talán legközvetlenebb vallomá-
sa a Hajnal a Dunán című . Weintrager Adolf (1927-1987) kirobbanó tehetség ű  
festő  olajképeit — az élénk színekben pompázó, dinamikus Hátsó udvarban és a 
művész heves temperamentumáról, nagy életerejér ől valló, meleg színű  Szerem-
lei cigánysoron című t — kiemelkedő  hely illeti meg a kiállításon, de az új utakon 
járó Udvardi Erzsébet (1929) Parázsvivő  és Tópart című  képei, Bartos Endre 
(1930) élénk színű  olajportréja és Szurcsik János (1931) meleg és hideg színek 
egyensúlyával festett Gerendavivői (1959) is méltán kaptak helyet a legjobbak 
sorában. A Rudnay-tanítvány Göldner Tibor (1929) halászokat megörökít ő  me-
leg színű  olajképe kitűnő  festészeti megoldással készült. A fiatalabb nemze-
dékből a rajz kimeríthetetlen lehet őségeit sikerrel kutató Bálint Attila (1941) 
tollrajza, a kitűnő  grafikusművész, Klossy Irén (1943) őszinte, szelíd hangú két 
rajza, a határozott, egyszer ű  vonalvezetéssel szűkszavúan, lényegbevágóan áb-
rázoló Kovács László (1944) régi városrészt megörökít ő  realista képe s végül az 
Erdélyből származó Kántor József (1949) textilm űvész humanista üzenetet hor-
dozó, szimbolikus értelm ű  alkotása a része a látottaknak, amelyek Baja hagyo-
mányosan gazdag és új utakra lép ő  képzőművészetét képviselik. 

IDŐ  AZ IDŐTLENSÉGBEN 

Mitévő  legyen korunk festője, ha belefárad az útkeresésbe, ha már nem 
bízik a modern művészet totalizálásra hajló útjaiban? — teszi fel a kérdést az 
alkotói krízisbe jutott s újításra hajlamos m űvész. Milan Staševič  újvidéki 
festőművész válasza igen egyszer ű : ne veszítse el a modern képz őművészeti el-
járásokba, technikába vetett hitet, bízzon mindabban, ami örök, felejthetetlen a 
kor s a letűnt idők művészetében, merítsen bátran mindebb ő l és persze töreked-
jen jó képeket festeni ennek a választásnak a jegyében. Staševi č  a fenti megoldás 
helyes voltáról igyekszik meggyőzni mind a válságba került avantgárd fest őt, 
mind az egyszerű  szemlélődő t, bemutatván 1994-ben és 95-ben keletkezett tíz- 
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valahány nagyméretű  olajképét a zombori Laza Kosti ć  Művelődési Központ 
Képtárának novemberi kiállításán. A formalizmus kitaposott ösvényét válasz-
totta festő  álma a minden idő , minden világ egyidej űsége, ami természetesen 
csupán a képeken érhet ő  el transzponálással, a világ jelrendszeréb ő l kiragadott 
egyéni jelrendszer alkalmazásával. A heterogén történéseknek, az egykor és a 
most meghökkentő  találkozásának a színhelye pedig a vászonra ragasztott új-
ságlap. A sárgult papíron halványodó bet űk, közlések üzenete itt másodrend ű  
fontosságú, mert már rajtuk a festett bet űk, jelek, rajzkivágások, hieroglifek 
collage-a, a fest ő  diszkrét színekkel rögzített racionális üzenete: nincs visszaút 
a festészetbe, hiszen az ember ki se mozdult a festészetb ől, benne él, mert a 
kőkortól a képregények koráig minden id őben állandó a jel és a képen szerepl ő  
forma dialektikus, párbeszédes kapcsolata, hiszen a jel, esetünkben a bet ű  a 
formából született, a forma pedig a jelb ő l. S itt véget ér minden progressziviz-
mus, a jel és a forma megfordíthatósági kapcsolata zárt kört alkot. Polifon világ 
Stašević  logikus művészetének a tere: képein egy id őben látjuk mindennapjaink 
tartozékát, az újságlapot, rajta sorakoznak a fényképrészletek, rajzok, hierogli-
fek. Az írás keletkezésének emlékezete, mint ahogyan a kép címe is jelzi, az 
őskor kommunikációs jeleit idézi fel, akárcsak a Vin čai kos című  kép, ahol az 
ismert Földanya-lelet rajza szintén helyet kap, így a következ ő  képen is, amely 
A rajz elfelejtett üzenete címet viseli, itt a mamut őskori rajzának másolata 
mellett az utóbbi két századbeli iratokon látható jellegzetes jegyírással a 17-es 
szám is szerepel, szintén visszatérő  motívumként, középen pedig Mondrian is-
mert képének mozzanata. Bibliai témájú reneszánsz kép részletének másolata 
és ismét a Földanya-figura látható különféle állatok társaságában a cím szerint 
az álom rafináltságáról, csalafintaságáról való képen, a következ őn pedig vára-
kozó apród és lova, körülöttük k őkori és későbbi archeológiai leletek rajza le-
beg sötét alapon és fent persze a fátumszer ű  17-es szám, a kép címe Az emléke-
zés játéka. Egy másik képen a mítosz keletkezését igyekszik felidézni a fest ő  
hasonló lebegő -úszó formákkal. Barna, kék, fekete alakok — madarak, hierogli-
fek ismert állatalakzatai szerepelnek Az írás keletkezése című  képen, amelynek 
tematikai folytatása Az írás reneszánsza és végül a Miro szemüvege. Az áttekint-
hetetlenség fest ője az elődöket idézi, a barlangfestőket, az ókori egyiptomiakat, 
Goergt, Francescát, Kleet, Mirót, képein jelen van a kubisták, Picasso, Braque 
és a többiek forma- és színhatása, ám míg e nagy el ődök földi realitást ábrázol-
tak korukban ütköztet ő  festészeti eljárással, formaújítással, Staševi ć  a montázs 
ma már közismert lehet őségeivel kozmikus időtlenségben jelöli meg az örök 
körforgás színhelyét, alakjai az űrben lebegnek id ő tlenül. Ahhoz pedig, hogy a 
térben és időben oly eltérő  világokat láttasson egyidej űleg, a festőnek tanulmá-
nyoznia, ismernie kell az áthatolhatatlant, figyel ő  szemére felteszi a történés, a 
szimbolikus összesség mélységébe látó pápaszemet, el is nevezi Miro szemüve-
gének. Ezen át vetíti magát a jelrendszerek különböz ő  fázisaiba, hogy saját, 
egyéni üzenetet küldjön róluk bámulatos logikával. 

Kár, hogy Stašević  nem időálló alapra festette képeit, hanem bomlástól 
cseppet sem mentes újságpapírra, így megkérd őjelezhető  a festő  saját alkotásá-
hoz való hozzáállásának a komolysága. Mert hogy valóban id őálló alkotások-e 
a képei, azt az időnek kell eldöntenie. 
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OLVASÓNAPLÓ 

TÖBBFÉLE ÉRDEKBŐL TETSZIK? 

CSÁTH GÉZA:Az életet nem lehet becsapni. Összegyűjtött színpadi m űvek. 
Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Szajbély Mihály 
Magvető , Budapest, 1996. 

„Színpadon legyen az emberi elme, 
S kedvenc rendez őm a fantázia." 

(Frank Wedekind: Pandora szelencéje) 

1996 végére megjelent a Csáth-életm ű  titkait fürkésző  harmadik kötet is, amely tizenegy 
színművet tartalmaz, közöttük azokat a jeleneteket, amelyeket novelláknak és miniat ű r 
drámáknak is tekinthetünk, és a szerkeszt ő  már a Mesék, amelyek rosszul végz ődnek c. 
novelláskötetben közzétett azzal a megjegyzéssel, hogy a századforduló sajtójában divatos 
volt a jelenet m ű faja; Csáth tehát szívesen írt hasonlókat. A Kis családi dráma, a Nagy 
Balázs — Kis Balázs, a Párbeszéd a szeretetről,A gyermek és A sarlach c. alkotások a Jelenetek 
címszó alatt szerepelnek. A Kis családi jelenet több változatára az említett novelláskötet 
jegyzetei szintén utalnak. Ez a szöveg ugyanis 1906. nov. 18-án jelent meg a Budapesti 
Naplóban, majd 1907 -ben a Bácskai Hírlapban, a Pesti Napló viszont Kis családi dráma 
címmel közölte 1914. febr. 2-án. Házi komédia c. későbbi változata 1909-ben vált ismertté, 
a forrás pedig a Független Magyarország. A Csáth-drámák közül a Janika és a 
Hamvazószerda került színpadra, a többi kéziratban maradt. A két m űvet egyszerre 
mutatta be a Magyar Színház 1911-ben. Vegyes fogadtatás jellemezte, erre utal Szajbély 
monográfiája (Csáth Géza, Gondolat, Bp., 1989., 233.), amely részleteket közöl Dér Zoltán 
Csáth-emlékszámából (1977), az ott összegy űjtött korabeli kritikagy űjteményből. A többi 
dráma kézirata abból a „vulkánfíber" b őröndbő l került elő , amelyet az író lánya őrzött meg. 

„A műalkotások élvezése tulajdonképp ráismerés, azaz leginkább ennek egy speciális 
fajtája: az azonosítás" — írja Csáth A m űvészi alkotások élvezése c. cikkében (Pesti Napló, 
1913.), és ez a ráismerés főként a színházi élményhez kapcsolódik, amely számára is meg-
határozó gyermekkori élmény volt. Az itt kiemelt „többféle érdekb ől tetszik" esztétikáját 
valósítják meg az új Csáth-kötetben szerepl ő  színművek is. A drámák és jelenetek közös 
vonása a fülledt polgári mili ő  (Dér Zoltán „a fülledt polgári nyugalom fert őzöttségeként" 
említi, Ismeretlen házban II. 646.) és a gyermekábrázolás. Az utóbbi kapcsán hivatkozha-
tunk a kötet meglepetésére, a Fiúk lányok c. Wedekind-típusú színdarab-töredékre. A 
szereplők helyett típusokat felsorakoztató töredék most jelent meg el őször nyomtatásban. 
Csáth több vázlatot is készített m űvéhez, és tervezett színdarabjának A mai .fiatalság címet 
szánta. Az író vázlatait a Jegyzetek közlik, ezek áttanulmányozása külön élményt jelent. Ő  
maga a megfigyelésen alapuló szatirikus jelleget emelte ki, a darab ugyanis Wedekind 
nyomán a fiúk és lányok szerelmi együttlétét, szadizmusát, mazochizmusát, homoszexua-
litását, kommunikációhiányát, ugyanakkor kend őzetlen őszinteségét emeli ki, típusai kö-
zött pedig ráismerünk Csáth diákkorának alakjaira: Kosztolányira, Heddára, s ő t a szerzőre 
is. A művet a kamaszkor igénye, a „beszélgessünk" attit űd és a függetlenségre való törekvés 
paradoxona uralja, amely Wedekind Wendlájának esetében patetikus kapcsolatsóvárgás-
ban nyilvánul meg: „Jaj, Istenem, csak jönne valaki, hogy a nyakába csimpaszkodjak, és 
kiöntsem a lelkem!" Csáth művében már ez az igény is groteszkké torzul, amikor Ern ő  
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unottan kijelenti: „No nem baj, beszélgessünk az őszről." Később Irén mama veti fel a témát, 
amikor a „szadista" típusú Sándornak mondja: „Jó, hát beszéljünk az őszről." Az ősz ironikus 
említése persze egy lehangoló mozzanatra, a kamasztársaság nyár végi felosztására is utal. 

Csáth Terka c. írásából tudjuk, hogy milyen fontosnak tartotta az író az új néz őpontot: 
a gyermek komolyan vételét (Bácskai Hírlap, 1907. július 21.). Teljesen kiaknázatlan terü-
letnek vélte a gyermeki test és elme fejl ődését. „Mezítelen kézzel ehhez a témához talán 
eddig csak Frank Wedekind mert nyúlni — írja Csáth —, aki gyermektragédiájában, a Tavasz 
ébredésében, a fejlődő  gyermek rettenetes magára hagyott helyzetét rajzolja." Arra is vál-
lalkozik, hogy megvédje a gúnyos, csipked ő , korbácsoló német író „démonikus egyéniségét" 
és látását, mondván, hogy az olvasó szemszögéb ő l csupán egy mozzanat válik fontossá: 
„Wedekind érdekel, tehát Wedekind m űvész." 

A Csáth-töredékek valóban a ráismerés m űvészi élményét nyújtják még Esterházy 
Függőjének kamasztípusait is el őrevetítik. A dráma groteszk jelenetei, jellemz ő  helyzetei 
az abszurd dráma sajátosságait hordozzák. Hadd idézzünk itt csupán egyetlen példát, 
amely akár egy Beckett- vagy Örkény-dráma fragmentuma is lehetne: 

„Ernő : Megállj! 
Sándor: Mi az? (Hátrafordul.) 
Ernő: Kérlek, maradj te itt. 
Sándor: Miért? 
Ernő: Csak nem maradhat üresen a színpad! 
Sándor: No jó, nem bánom (Visszajön, leül.) 
Ernő : (fölkel és elmegy): Köszönöm. 
A gyermekbetegséget ugyancsak a drámák visszatér ő  motívumának tekinthetjük 

(Kosztolányinál szintén jelen van, irodalmi toposzként is felfoghatjuk), amely a jaspersi 
értelemben vett határszituációként szerepel. Kiválóak Csáth orvosfigurái, a férfi-n ő  kap-
csolat tekintetében pedig újabbnál újabb mozzanatokat fedezhetünk fel. Balázs Béla Uti 
levelei vetik fel azt a gondolatot, hogy "világot próbálni" egyszer űen ezt jelenti: „magunkat 
próbálni" (Világ, 1911.). Minden utazás csak a lelkünk körül történik: „Erett lélekkel min-
dent elölrő l kezelhetni — írja Balázs Béla —, s nem lassan belen őni, hogy hazugság és béklyó 
legyen a tegnap." Az idézett gondolat jegyében olvashatjuk Csáth színm űveit is. 

A kötetből derül igazán fény A Janika és a Horváték c. dráma összefüggéseire. Mind-
két alkotás az említett polgári életmód leleplezését, a jellemz ő  szerelmi háromszög bemu-
tatását vállalja. A Janika csehovi vonásaira mind Dér, mind Szajbély rámutat, erre utal a 
tragikomédia mint m űfaji megjelölés is, amelyet Csehov komédia-jelöléséhez hasonlóan 
értelmezhetünk. Az ibseni sajátosságokat, illetve ezek hiányát a Szajbély-monográfia rész-
letesen taglalja. A két dráma élethazugsága-leleplezése igy, egymást követ ően olvasva válik 
nyilvánvalóvá. A fordulatot mindkét esetben a „váratlan" haláleset váltja ki (gyermekhalál, 
Horvát gyámapjának halála), a főhős szemét ekkor kell felnyitni. A Janika esetében ez a 
feladat a szeret őre hárul, aki a „kellő  pillanatban" közli a férjjel az igazságot, miszerint az 
elhunyt Janika az ő , tehát a szeret ő  fia volt. Horvát Kálmán szemét Bukvics Tosko nyitja 
fel, amikor felhívja a hirtelen meggazdagodott tanár figyelmét felesége kicsapongásaira. 
Bukvics kulcsszava a „felt űnik": „Minden feltűnik, barátom. Minden feltűnik... Csak őszin-
te barátságnak tekintsd az egészet. Hát minden felt űnik. Az is feltűnik, hogy a feleségednek 
a varrónője ugyanabban a házban lakik, ahol a te százados barátod is lakik. Hogy is hívják?" 
A „feltűnik" szó a polgári drámák legfőbb „passzív attit űdjének" is beillik. Bármennyire 
igyekeznek is szemet hunyni a színfalak mögött zajló események kapcsán, a tény felt űnik. 
A többiek — a kiművelt képmutatók — csak suttognak róla, ám a „mííveletlen" Bukvics 
vállalja az igazság kimondását, ezért is viszolyog t őle az Igazgatóné. Csáth nézőpontja új — 
erre Dér Zoltán utal, amikor Vészi Margit 1910-ben kelt levelének részletét idézi. A levél kiemeli, 
hogy Csáth a történések mellé beszél, „ezzel érezteti velünk a történést magát". A látszólag 
jelentéktelen apróságok mögött azonban nekünk néz őknek/olvasóknak is felt űnik az igazság. 

A Horváték mintha A Janikát folytatná. A Janikában ugyanis elhangzik az addig apá-
nak hitt Pertics nagymonológja, az „élethazugság" leleplezése után azonban aludni tér, csak 
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azt érzi, hogy fázik. Tehetetlenségében csehovi értelemben válik nevetségessé, még vágyai 
sincsenek — a darab, ha úgy tetszik, nem jut el az ibseni dialógusig. Perticsné lelki egyensú-
lyának helyreállása még komikusabb — csupán a szakácsn ő  szükségeltetik hozzá, aki a más-
napi ebéd iránt érdekl ődik. Az evés a Csáth-novellák fontos motívuma, az irodalomtörté-
nészek afféle „pótcselekvésként" említik, de itt groteszk pótéletcélt jelöl, mint Gozsdu Elek 
Őszi eső  c. novellájában, ahol a spleenes negyvenéves Lili azonnal elemében van, amint a 
komorna behozza az aranyszegély ű  kartonlapot, a másnapi déjeuner-tervezetet. 

A Horváték c. dráma változataira, vázlataira részletesen kitérnek Szajbély Mihály 
jegyzetei. A drámát kidolgozottabbnak is tekinthetjük — mintha a didaktikus „nagybeszél-
getés" ebbe a műbe került volna át, holott ez a leszámolás már Ibsent is „túlhaladja" (Mándy 
jut eszünkbe, aki fiatalon egy Ibsen-dráma cselekményét szerette volna továbbvinni, bo-
nyolítani). A Janika szerető -hősének nevét most a „felszarvazott" férj kapja, őt hívják Kál-
mánnak. A munkájának és tudományos karrierjének él ő , anyagiakban sz űkölködő  tanár 
életébe gyámapja váratlan halála hozza a nagy fordulatot: a meggazdagodást. A bácskai 
föld, a militicsi tanya jóvoltából  fiatal házaspár pénzhez jut, de eszményképe csak az lehet, 
amit lát: a dzsentriízlés és életmód. Horvát addig szórja a pénzt, amíg éppen a „dzsentri" 
Bukvicsnak kell figyelmeztetnie. A züllés útját végigjáró, magányos h ős a mű  végén már 
magabiztosan és gyógyultan hárítja el szeret ője által elhagyott feleségének közeledését. 
Horvát előbb Badicsnak, majd feleségének fejti ki életszemléletét, a szenvedés tisztító ere-
jét, patetikus, „tolsztojánus" gondolatait. A mesterkéltségt ől írtózó Csáth itt mégis „teátrá-
lis". Horvát ítéletet mond a polgári társadalom spleenes és önállótlan, a dzsentrit majmoló 
életmódjáról. Gyógyulásának folyamatára is utal, ezek a részek Csáth Naplójának vívódá-
sait idézik. Az író általánosításra törekszik a darab végén, amikor publicisztikájának egyik 
alapgondolatát mondatja ki h ősével: „A gondolkodás önállósága olyan valami, ami megvédi 
és megvédheti az embert minden kellemetlenségt ől." Az igazság és a megelégedettség a 
„nagymonológ" további kulcsszavaivá válnak. Feleségét ől is hosszú (még hosszabb!) szen-
vedést vár el, az önálló gondolkodás fázisát; csak akkor lehet szó ismét együttélésr ől. Az 
„érett" emberi lélek el őtérbe kerülése jellemzi a drámát, Csáth a megismerés szükségessé-
gét hirdeti itt is, mint publicisztikájában. A darab tehát a „Most még messze vagyunk 
egymástól" gesztussal zárul. Ki nem emlékezne a Nóra befejező  jelenetére? A szerepek 
azonban felcserélődnek, a férfi talán „Nóraként" fogadja majd vissza feleségét. Az ibseni 
monológhoz hasonlítva azonban ez a befejez ő  felszólalás terjengőssé, valamint túlzottan 
patetikussá válik. A drámában felvillannak a már említett bácskai helyi színek: Zombor, 
illetve Szabadka (Szabadka felé utazik a főhős, amikor gyámapja temetésére megy), amely 
a gyermekkor városát, a titkokkal teli várost jelentette szerz őnk számára (Szajbély Mihály: 
Csáth Géza Szabadkája. Tiszatáj, 1996/12.). Bukvics akár egy Papp Dániel-mű  hőse is lehetne. 

A színműveket tartalmazó kötet egyik legfontosabb darabja a Zách Klára, amely a 
Hamvazószerda és a Kisvárosi történet mellett a zenés(nek szánt) színdarabok közé tartozik. 
Az Arany-balladából ismert történet egyfelvonásos melodrámaként szerepel az említett 
művek társaságában, de a Függelékben Fodor Tamás feldolgozása is helyet kapott, amelyet 
1996 februárjában mutatott be a budapesti Stúdió K. Fodor változata a Csáth-novellákat 
is felhasználja, főként a Trepov-epizód (itt Rozi leköpi a holttestet) és a Rozi c. novella 
motívumai t űnnek fel. A groteszk halottmosdatás rítusának keretében a novellák atmosz-
férájára és elemeire ismerünk, a narrátor szerepét pedig a krónikás tölti be, aki visszapergeti 
az elmúlt órák eseményeit. Az írói szkepszis kiválóan érvényesül. „Kegyetlen a világ" — 
mondja Károly Róbert Gyulafynak, és ez a kegyetlenség elevenedik meg Csáth drámájá-
ban, ahol Kázmér vívódása, ovidiuszi szenvedélye és gyógyulásának kérdése foglalkoztatja 
szerzőnket. Az első  rész harmadik jelenete szembesíti Gyulafyék látszatszellemét a Klárába 
szerelmes Kázmér herceg „szellemével". 

AHamvazószerda eredetileg bábjáték, de a bemutatón (Magyar Színház, 1911. május 
20-án) sem ily módon adták el ő . A bábu-lét a modern drámairodalom egyik alapkérdése 
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(p1. Déry színm űvében). A mű  a farsangi mulatság végjátékát, a társaság feloszlását, Relle 
Pál szavaival „a farsangutói katzenjammert" mutatja be. A h ősök modellek, közülük ki-
emelkedik az Utolsó Vendég, a távozó h ős és groteszk koporsó-epizódja. A mai irodalom 
ismerői óhatatlanul Összehasonlítják Nádas Péter Temetés c. drámájával, ahol a színészi 
„végjáték" a kezdetre is utal. Itt viszont a magára maradt h ős, Kafka álom-víziójához ha-
sonlóan a koporsón láthatja nevét, Csáth Vendége azonban csupán alszik egy kicsit. Mi ez? 
Játék? Kísérlet? A „kívülálló" Csáthnak ezt a m űvét novelláihoz, de a Szajbély-monográfia 
szerint Balázs Béla misztériumaihoz is hasonlíthatjuk, s őt egyesek Maeterlinck-utánzatnak 
tekintették. A kihagyásos technikájú dialógusok, valamint a halál-téma misztikus feldolgo-
zása valóban A vakok és a Tintagiles halálának íróját idézik. 

Az Utolsó Vendég szenvedélye által sokkal többet élt át, gazdagabb ismeretanyaggal 
rendelkezik, mint a többiek, és most a „vendégség" végén (Kosztolányi motívumára is 
emlékeztet!) így kiált fel: „Elég volt... Elég! Végigfarsangoltam az életemet. Hamvazószer-
dára takarodnom kell!" 

A halott Anyával folytatott beszélgetés és a Nagymamára, a kezdet és vég fürdetés-
rítusára való utalás a m ű  kiemelkedő  részletei közé tartozik. 

A magára maradás az elhagyatottságon kívül a férfiak jellemz ő  magatartásává is válik 
— ezt a Fiatal költő  fogalmazza meg: „Ti n ők sohase tudjátok megérteni, hogy a férfiaknak 
olykor nélkülözniük kell a társaságotokat!" 

A mű  a szertartás-drámákhoz közelít, „térélményét" az említett Temetés c. művel 
vethetjük össze, a kérdést Bányai János vetette fel a Nádas-drámák kapcsán (Talán így? 
Forum, 1995.), bár a Csáth-m ű  sajátossága inkább az általánosítás, a mesterkéltség, a 
teátrális közeg pedig távol áll tőle, a „temetés" szertartásához éppen ironikus módon viszo-
nyul. A „zenés" műnek szánt alkotásokat zenéjükkel együtt tudnánk igazán elemezni, bár 
Csáth elve az említett szövegekben jól megfigyelhet ő . A jó operaszöveg c. cikkében (Világ, 
1911. június 14.) írja: „A drámaiságnak nem a szavakban kell lenni, hanem az események, 
helyzetek egymásutánjában." A jó operalibrettó egyetlen követelménye, hogy érdekes és 
könnyen érthető . Csak az lehet érdekes, ami könnyen érthet ő  is. A három zenésnek terve-
zett színpadi alkotás kritériumait a szövegek megírásakor is szem el őtt tarthatta. 

Külön tanulmányt érdemelnének a színpadi m űvekben szereplő  tárgyak és kellékek, 
illetve a velük kapcsolatos „Csáth-effektusok". 

A novellák és a publicisztikai írások megjelenése után felmerül a kérdés, hogy Csáth 
drámaírói munkássága eléri-e az el őző  műfajok színvonalát. Töredékeivel vajon mit kezd-
hetünk? Sikerült-e a dialógusok mögé rejt őznie? A legfontosabb azonban pillantnyilag az, 
hogy a lappangó kéziratok el őkerüljenek, hogy olvasók és tudósok a csáthi értelemben is 
megismerjék a még mindig lappangó alkotásokat, mert csak így tudunk eligazodni a m űvek 
és műfajok rejtelmeinek labirintusában. 

Az Utolsó Vendég így búcsúzik a Nagymamától a Hamvazószerdában: „Bocsáss meg, 
nagymama, én sokkal többet éltem, mint te. Szívtál már ópiumot? Nohát, aki azt szív, egy 
nap alatt tíz esztendőt él. Én jelenleg húszezer éves vagyok. Emellett te még csak nyolcvan 
évet éltél. Roppant fiatal vagy, kedves nagymama". 

Az összegyűjtött színpadi művek kapcsán ezt az „én sokkal többet éltem" gesztust 
ismerjük fel, az író életismeretének hihetetlen gazdagságát, életakarását, a megismerés és 
a ráismerés fontosságát. Csáth színm űvei modern művek, amelyeket nem ismerünk eléggé, 
noha formai, sőt nyelvi szempontból még mindig „újszer űnek" tűnnek, sorai a ma nézőjé-
hez/olvasójához szólnak. A szerkeszt ő  koncepciója és kötetkompozíciója is a modern drá-
maírót helyezi előtérbe, valamint „az életé vagyok" wedekindi, illetve lului gondolatát su-
gallja. 

HÓZSA ÉVA 
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A MŰKEDVELÉSTŐL AZ EGYETEMI KATEDRÁIG 

PATAKI LÁSZLÓ: Elmúlt bizony a régi szép idő... 
Életjel Könyvek 64. Szabadka, 1996. 

Nyolcvanadik életévében Pataki László megírta önéletrajzát „Elmúlt bizony a régi szép idő” 
címen (alcíme: „Vázlatok egy életrajzhoz'), az Életjel pedig közreadta 1996-ban igen 
tetszetős külsőben, szakszer űen elrendezett járulékos anyaggal s rendkívül gazdag 
képanyaggal. Az érdekes és olvasmányos szöveg, a gazdag dokumentumanyag 
összegyűjtése, megőrzése a szerző  érdeme, mindennek, kivált a járulékos anyagnak az 
elrendezése és egybeszerkesztése Dévavári Zoltáné, a tetszet ős kiállítás pedig a szabadkai 
Bravo Nyomda hírnevét öregbíti. S ez utóbbi sem mellékes körülmény, hisz régi igazság, 
hogy a könyv külső , nyomdatechnikai kiállítása az els ő , ami felhívja rá a figyelmet, s kedvet 
ad ahhoz, hogy az olvasó kézbe vegye. A fenti alkotói trió érdeme tehát, hogy megjelent ez 
a rendkívül fontos könyv, a jugoszláviai magyar m űvelődéstörténet, közelebbről az itteni 
magyar színjátszás egy jelent ős fejezete, s Pataki László életpályája révén képet ad e 
művelődési tevékenység több mint fél évszázados szakaszáról, kezdve a m űkedvelő , majd 
félhivatásos magyar színjátszástól (Népkör) a hivatásos magyar színjátszás dics ő  évtizedein 
keresztül egészen az egyetemi szint ű -rangú magyar színészképzés beindításáig és magas 
szintre fejlesztéséig az újvidéki M űvészeti Akadémián. 

Amint az Előszó helyett című  bevezetőben elmondja, élete kis mozaikkockáit igyeke-
zett összerakni a szerz ő , hogy teljes képet kapjon-adjon magáról, majd így folytatja: „Sze-
retnék mindent megírni! Megírni őszintén, szégyenérzet nélkül, hamis örömök és nagykép ű  
hazugságok nélkül, megírni mindazt, ami velem történt, születésemt ől kezdve a mai napig." 
Szándékát sikerült maradéktalanul realizálnia, s őt ezen túlmenően sikerült megírnia nem-
csak azt, ami vele történt, hanem azt is, amit ő  tett. 

Mindjárt elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy immár barátom és kollégám önélet-
írása számos meglepetést tartogatott számomra. Mikor az ötvenes évek elején személyesen 
is megismerkedtünk (talán még Weigand József igazgató felkérésére tartottam a Magyar 
Népszínház stúdiójában egy drámatörténeti el őadássorozatot), úgy hittem, hogy mindent 
tudok róla, hisz már a két háború közti, majd a háborús években is élveztem színészi 
alakításait a Népkörben. Ám fogalmam sem volt arról, hogy a család eredeti vezetékneve 
Piller volt, s hogy László barátom, mivel az apja akarata ellenére állt be „komédiásnak", 
Pintér néven szerepelt a világot jelent ő  deszkákon. 

Később, az ötvenes évek második felét ől tovább fejlődött az ismeretségünk: a Nép-
színház egy-egy bemutatójára ugyanis Újvidékr ől, a Forumból és a Rádióból több autónyi 
vezető , újságíró, színi kritikus utazott Szabadkára, s utána a Beograd vagy a Vass Ádám-féle 
étteremben — olykor a hajnali órákba nyúló — vitákban Pataki László rendez ő  vagy (fő)sze-
replő  mindig partner volt. 

Ugyancsak ebből az önéletírásból tudtam meg, hogy mindketten a szabadkai fiúgim-
názium magyar tagozatán tanultunk, s néhány tanár, akit a szerz ő  emlékei „áldanak", ne-
kem is tanárom volt (dr. Petényi Gyula magyar tanárom és osztályf őnököm volt, s IV. 
osztályos koromban temettük el Apatinban; utána Richter Nándor tanította a magyart, V. 
osztálytól pedig Schđffer Mihály („Zeus') a latint. El őbbi 1941-től a lánygimnázium, utóbbi 
a fiúgimnázium igazgatója lett rövid id őre.) 

Külön figyelemre érdemesek életrajzának azok a mozzanatai, amelyek majd az aka-
démiai professzor előadásainak tárgyává, témáivá válnak. Íme, hogyan élte meg els ő s igen 
tanulságos bukását a „színpadon". Az unokabátyjával még gyermekkorában próbáltak 
„színházat" csinálni, a közönség hangulata azonban „egyre fagyosabb lett, és a bukás a 
levegőben lógott". Miközben a két „színész" visszavonult tanácskozni, egy pajtás igen lele- 
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ményesen komédiázott: „felhívott egy néz őt a színpadra, felmutatott neki egy tojást, s  

megkérdezte, milyen szín ű .  
Fehér — hangzott a büszke felelet.  
Fehér? Nem zöld?  
Nem! — volt a határozott válasz.  

— Szóval, fehér?  

És most? — kérdezte, és egy villámgyors mozdulattal széttörte a tojást a „partner"  

fején. — Most is fehér?  
A nézők visítottak a gyönyörtől, és egymást lökdösve nyerítették:  
— Sááááárga!  
S mi lett ebből az akadémiai el őadás tárgya? „A színpadi játék őszinteségének és a  

rögtönzésnek a m űvészete, s annak jelentősége.  
Más alkalommal, még szintén gyermekkorában, a karácsonyfa mellett A megfagyott  

gyermeket akarta előadni, amelyben a gyermek elhunyt édesanyját siratja. Ő  azonban, meg-
látva édesanyját, „otthagyott csapot-papot, m űvészetet, sikert, és zokogva hozzá rohant".  

Az akadémiai előadásban e tapasztalatból a következ ő  „szabályt" fogalmazta meg: „... a  
színésznek semmi köze a közönséghez, s bár nincsen színház közönség nélkül, és végered-
ményben a színész mégiscsak a közönségnek játszik, mégsem tarthat fenn kapcsolatot vele,  

csakis közvetve, a szövegen keresztül." Bizony fontos szabály ez, mert a szerep túljátszásá-
tól, esetleg a ripacskodástól óvja a színészt.  

x~ 

Igazi színészi — bár még m űkedvelői — pályája kezdetéről így vall: „Színházi karrierem  
bölcsője a Népkörben ringott, ahol 1934 tavaszától, amikor csak lehetett, részt vettem az  

Ifjúsági Kultúrosztály sokoldalú és termékeny munkájában... A Népkör második otthonom  

volt... az első  színpadi szerepem mint Göndör SándorA falu rosszában (1939 februárjában  
Pintér László név alatt), melyben a kritika egy tehetséges énekest és egy jó színészt vélt  

felfedezni" személyében. S ekkor érte, immár feln őttként, az első  csalódás is a pályán. A  
bemutató előtt ugyanis egy „hangulatos délután"-ra vendégül látta a „társulat" tagjait, akik  

az előadás után a nagy sikert aratott f őszereplőnek, Pataki (azaz „Pintér") Lászlónak „ren-
geteg cserepes virágot adtak". „Meghatottan köszöntem meg a kollégák figyelmét — írja —,  

de mikor hazaértem a sok cseréppel, láttam, hogy a saját virágainkat kaptam ajándékba,  

melyeket barátaim a délutáni vendégeskedés alkalmával szedtek össze nekem".  

Amint a későbbiekből kitetszik, ez még ártatlan kollegiális tréfának számít az iránta  

később megnyilvánult „kollegiális ellenszenv"-hez képest, hiszen ez csak még látványosabbá  

tette az amúgy is szép sikert. Különben az apróbb kollegiális „kitolások" alighanem gyako-
riak voltak a „komédiások" között. Magának Pataki barátomnak az elbeszéléséb ől tudom,  
hogy amikor egy előadásban Remete Károly „portrét" játszotta kulissza képkeret-nyílásá-
ban, tehát rezzenéstelen arccal kellett a kulissza mögött állnia harisnyában, a kollégája, ha  

csak a szituáció lehet ővé tette, arra sétált, és jól meg-megtaposta tyúkszemét.  

Hogy olvasmányos Pataki László önéletírása? Helyenként bizony nagyon izgalmas is,  

hisz nemcsak a pályája, de olykor az élete is veszélyben forog. Az Első„nemzetközi sikerem”  
című  fejezetben — nem véletlenül került a „nemzetközi sikerem" idéz őjelbe! — elmondja,  
hogy a szabadkai Magyar Népszínház maga rendezte nyitódarabjában, a Boszorkánytánc-
ban, amely tudvalevőleg a jugoszláviai partizánharcokról szól, ő  egyúttal a német katona-
tisztet is alakította. E szerepl őt megörökítő  fénykép otthon az asztalán állt. Igen ám, de  

hozzájuk egy orosz katonatiszt volt bekvártélyozva. „Egyszer csak — írja e jelenetr ől —valami  
hideget éreztem a tarkómon, megfordulva egy revolver csövében akadt meg az orrom. »Ti  

geimanski oficir!«" A színésznek csak nagy nehezen sikerült meggy őznie „vendégét" arról,  
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hogy a felvétel „tyeátr"-ban készült, őmaga pedig „hudozsnik". Miután ezt sikerült a katona 
elő tt a színházban is bizonyítania, elérte els ő  „nemzetközi sikerét". 

Két — sajnos, igen rövid — fejezetben emlékezik a vele szemben megnyilvánult „kolle-
giális ellenszenv"-re, az „öntudatosok" lázadására, illet őleg a kollégák, „barátok" féltékeny-
ségére, gáncsoskodására, rágalmazására. 1948-ban azonban — s itt az évszám egyáltalán 
nem mellékes! — azzal vádolták kollégái a szakszervezet nevében, hogy reakciós és államel-
lenes, gátolja „a szakszervezetet munkájában és az ötéves terv teljesítésében", továbbá: 
súlyos tüdőbeteg, s bármikor kiírathatja magát betegszabadságra (b űn volt tehát a betegség 
is!), s megfert őzheti a kollégáit; a ljubljanai tanulmányútja tapasztalatait nem adta tovább 
a kollektívának. (1947 őszén ui. a Tartományi M űvelődési Szövetség Ljubljanába küldte 
tanulmányútra tanársegédnek a nagy rendez ő , Gavela mellé, de a színház hamarosan 
visszahívta.) A szakszervezet szerint Pataki László 1948-ban „politikailag is gyanús" volt, s 
„az ilyen típusok nem lophatják be magukat a munkásosztály soraiba", tehát ki kell zárni a 
JKSZ-ből. Átlátva a kollegiális rivalizálást, a féltékenység és áskálódás kicsinyességét, O. A. 
elvtársnő , a kulturális ügyek tartományi előadója, e szavak kíséretében nyújtotta feléje a 
kollégiái által aláírt „vádiratot": „Vidd innen ezt a szemetet, s rendezd a dolgodat, ahogy 
tudod." E szinten tehát nagyobb volta bizalom iránta, mint a vádáskodók iránt, ő  pedig így 
reagált a történtekre: „Tovább tartottam fenn a »barátságot« mindenkviel, a nyakam törni 
szándékozókkal is, és mosolyogtam magamban, hogy mennyire igyekeznek jó barátaim és 
munkatársaim lenni." Bizony nagyon „igyekeztek", úgyannyira, hogy amikor 1968-ban el-
vállalta a magyar társulat igazgatói tisztét, s ellene „statisztalázadást" szerveztek, már 1970 
tavaszán legjobbnak látta „visszaadni az igazgatói iroda kulcsát". Mindezek után sem vonult 
vissza, nem távozott a pályáról, hanem sorozatban aratta sikereit, öregbítve a szabadkai 
Népszínház és a jugoszláviai magyar színm űvészet országos tekintélyét. 

Elég egyetlen pillantást vetni a kiemelked ő  művészi tevékenységét elismerő , jutalma-
zó díjak, díszoklevelek, kitüntetések jegyzékére, s máris így egészíthetjük ki az önéletírás 
címét: „Elmúlt bizony a régi szép idő ...", de nem hiába! Már 1951-ben Elismerő  oklevelet 
kapott a Vajdasági I-Iivatásos Színházak Találkozóján Bródy Sándor A tanítón ő  című  drá-
májának rendezéséért; 1964-ben szül ővárosa, Szabadka Októberi Díjjal tüntette ki; 1971-
ben a köztársasági elnök a Munka Ezüstkoszorús Érdemrendjét" adományozta neki, 1973-
ban pedig Sterija-dfjjal jutalmazták Tóth FerencJób cím ű  drámájában nyújtott alakításáért. 

Itt azonban meg kell szakítani a felsorolást, mert 1974-ben jelent ős fordulat követke-
zett be Pataki László m űvészi pályáján: tagja lett az újvidéki M űvészeti Akadémia alapító 
bizottságának olyan kiemelked ő  személyiségek mellett, mint Rudolf Bru či zeneszerző , 
Mića Nikolajevié grafikus művész és dr. Božidar Kova ček irodalomtörténész, a szerb—ma-
gyar összehasonlító irodalomtörténet tudósa. (Feltehet őleg voltak még az alapító bizott-
ságnak politikus, kultúrpolitikus tagjai is, de a fenti kvartett összetételéb ől egyértelm ű , hogy 
az újvidéki egyetem m űvészképző  karát — képzőművészeti, zenei és színm űvészeti osztállyal — 
eleve úgy tervezték, hogy ott kétévenként magyar színm űvészeti osztály indul 10 hallgatóval:) 

A Művészeti Akadémia megalakulása után, már 1974-ben — meghívásos alapon — 
osztályvezető  professzora lett ennek az intézménynek Pataki László, s megkezdte oktató-
nevelő  munkásságát négy magyar növendékkel: Sz űcs Hajnalka, Tallós Zsuzsa, Kovács 
Frigyes és Vencel Valentin volt az els ő  nemzedék. 1975 őszén szinte véletlenül a Misao c. 
(Gondolat... ötnyelvű ) közlönyből tudtam meg, hogy beindult ugyan az Akadémián a ma-
gyar színészképzés Pataki László vezetésével, de magyar színház- és drámairodalom-törté-
neti előadások nincsenek tanár hiányában. Ezen először meglepődtem, mert bár készültem 
pályázni e munkahelyre, mivel Kova ček kollégámtól és barátomtól már tudtam az Akadé-
mia alapításának előkészületeiről s arról is, hogy lesz ott egy magyar színház- és drámatör-
ténész tanár számára munkahely, de a kollégáimtól arról is értesültem, hogy kit szántak oda 
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BÁNYAI JÁNOS Irónia és ünnepélyesség 1-3 45 
(Kosztolányi írásművészetében) 

CSORBA BÉLA Temerini búcsújárók Tekián 4-6 212 
CSÁKY S. PIROSKA Kosztolányi, az olvasó 1-3 54 
DÉR ZOLTÁN Az „önfeláldozás hülye készsége" 1-3 60 

(Hock Rudolf és Herceg János 
levélváltása 1983 októberében) 
„Vigasztalásra, bátorításra szorulok" 4-6 179 
(Egy ismeretlen Babits-levél kérd őjelei) 
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11-12 	811 

	

11-12 	838 

	

1-3 	38 

	

11-12 	886 

	

1-3 	36 

	

4-6 	223 

	

4-6 	241 

	

11-12 	826 

	

1-3 	67 

	

4-6 	186 

	

1-3 	3 

	

4-6 	234 

	

11-12 	805 

	

1-3 	82 

FRACILE, NICE 
	

Bartók Béla nyomában (III.) 
(Bodor Anikó fordítása) 

GAJDOS TIBOR 
	

Lefékezett tárlatroham 
(Képzőművészeti jegyzetek) 

HARKAI IMRE 
	

Népi műemlékek helyzete a Vajdaságban 
HORVÁTH MÁTYÁS 
	

Bács-Bodrog vármegye közoktatása a 
mohácsi vészig 

HÉVÍZI JÓZSA 
	

A határon túli magyarok oktatási 
törekvései ma 

JUHÁSZ ERZSÉBET 
	

A mai vajdasági magyar irodalomról . 

KÁNTOR LAJOS 
	

Az ihletes tökély 
(Kosztolányi Hamlet-kritikáiról) 

KONTRA FERENC 
	

Az ihlet 
(A mai magyar próza néhány jellegzetes 
vonásáról 5.) 
„Idehaza már minden pusztulóban van..." 
(A Szenteleky-díjas Fekete J. Józsefr ől) 

KOVAČEV NINKOV, 	Vadfűszál 
OLGA 
	

(Ózsvár Péter tárlatáról) 
MILKÓ IZIDOR 
	

Hamlet - közzéteszi Dér Zoltán 
MIRNICS KÁROLY 
	

A magyar tannyelvű  iskolahálózat és 
oktatásügy helyzete Kis-Jugoszláviában 

POMOGÁTS BÉLA 
	

A posztmodern irodalom őse 
SZÜSZNER ZOLTÁN 
	

Copyright - tisztelve 
(Színházi levél) 

VARGA LAKATOS 
	

Kosztolányi ismét a miénk 
GIZELLA 
VIRÁG GÁBOR 
	

Az 1863. évi éhínség Kishegyesen 

MEGEMLÉKEZÉSEK, ÉVFORDULÓK 

BESZÉDES VALÉRIA 	Penavin Olga köszöntése 
BLAZOVICH LÁSZLÓ 
	

Déli szlávok Magyarországon és a 
Körös-Tisza-Maros közben a 15-16. 
században 

BURÁNY NÁNDOR 	Magyar és keresztény értékek a középkori 
Délvidéken (1.) 
Magyar és keresztény értékek a középkori 
Délvidéken (2.) 

DÉR ZOLTÁN 	 Jubileumi évfolyam 
JUHÁSZ GÉZA 	 Teljes azonosulás a szül őfölddel 

(Kilencven éve született Schneider Júlia) 
„Magyarizmusok" és egyéb magyar 
vonatkozások a Hazafiak című  vígjátékban 
(190 éve született Jovan Sterija Popovié) 

KALAPIS ZOLTÁN 	Életrajzi kalauz 
(Tőke István, Árpád-házi Szent Margit, 
Cothmann Antal, Splényi László, Ranich 
István) 

TARTALOMMUTATÓ/3 



Életrajzi kalauz 
(Moldován Gergely, Franciskovics 
Mihály, Andrássy Klára, Bibó-Bige 
György, Urbán János) 
Életrajzi kalauz 
(Ludasi Jeromos, Kalmár István, Vértes 
Árpád, György Mór, Fogarasi János) 

4-6 

11-12 

227 

858 

NÁRAY ÉVA Képekké vált élet 11-12 825 
(Petrik Pál 1916-1996) 

POMOGÁTS BÉLA A szavak mögött 1-3 5 
(Pap József hetvenedik születésnapjára) 

EGYÉB 

DOBOS JÁNOS Kossuth levele a kanizsai választókhoz 4-6 199 
GUBÁS ÁGOTA Sors bona, nihil aliud 4-6 135 

(Munk Artúr naplója elé) 
KASZA JÓZSEF Amit teszünk, önzetlenül tesszük 1-3 37 
KONRÁD GYÖRGY Kevesebb fegyvert - több áramlást! 1-3 76 
KUN SZABÓ GYÖRGY Indul a színház! 1-3 128 

(Levél a szerkeszt őséghez) 
MUNK ARTÚR Napló 1915-1916 (1.) 4-6 136 

Napló 1915-1916 (3.) 11-12 747 
NÉMETH ISTVÁN Útközben 1-3 15 

Útközben 4-6 154 
PATAKI LÁSZLÓ Vázlatok egy életrajzhoz 4-6 242 

(Részetek a nyolcvanéves m űvész 
önéletrajzából) 

KÖNYVISMERTETÉSEK 

BENCE ERIKA Nem beállni a sorba! 1-3 109 
(Bordás Győző: Csukódó zsilipek) 
Benne vagyunk a körforgásban 11-12 898 
(Polc Alaine: Asszony a fronton, 
Meghalok én is?, Macskaregény) 

BORBÉLY JÁNOS Az írói szerepjátszás szép példája 1-3 125 
(Svetlana Velmar-Jankovi ć: Bezdno) 

DURANCI, BELA A távoli és a közelmúlt értékei 4-6 255 
(Gajdos Tibor: Szabadka képzőművészete) 

FEKETE J. JÓZSEF Pokoljáró kirándulások 1-3 120 
(Bosnyák István: Pörök, táborok, emberek I.) 
Suttogva és kiabálva 4-6 265 
(Danyi Magdolna: Palicsi versek) 
Történelemről, erkölcsről, szerepről és 
megvalósításról 

11-12 903 

(Foky István: Mint rohanó folyam) 
GÁBRITYMOLNÁRIRÉN Fogyunk, fogyatkozunk 4-6 272 

(Biacsi Antal: Kis délvidéki demográfia) 
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HORVÁTH GYÖRGY Leragasztás 4-6 270 
(Rózsaszín flastrom) 

HORVÁTH MÁTYÁS Mesterkélt történetek 1-3 108 
(Illés Sándor: Újvidéki kaland) 

HÓZSA ÉVA Megyünk, amerre visz 1-3 105 
(Csáth Géza: Rejtelmek labirintusában) 
Sínkeresés 11-12 896 
(Szathmári István: A villamos és más 
történetek, Ünnepnapok) 

LAKI LÁSZLÓ Lesújtó adatok 4-6 274 
(Biacsi Antal: Kis délvidéki demográfia) 

MIKOVIĆ, MILOVAN Krámer úrnak ellopták a kabátját? 1-3 111 
(Lovas Ildikó: A másik történet) 

RICZ PÉTER Honismeret-gyarapítás 1-3 118 
(Kalapis Zoltán: Történelem a föld alatt 
948-1848) 

SILLING ISTVÁN A bácskai szabad királyi városok oklevelei 4-6 276 
(Slaven Bačić: Povelje slobodnih kraljevskih 
gradova Novog Sada, Sombora i Subotice) 
Kis magyar bácskai néprajz 11-12 901 
(Beszédes Valéria: Örökség) 

TOMÁN LÁSZLÓ Rovinj nem Tomi 11-12 900 
(Mirko Kovač: Bodež u srcu) 

VAJDA GÁBOR A végtelenbe békülés erőfeszítései 1-3 122 
(Tornai József: Pünkösdi lobbanás) 
Ovatos szembenézés 11-12 890 
(Pap József: Kert(v)észének) 

VARGA ISTVÁN Jelentés Szabadkáról 1-3 115 
(Lovas Ildikó: A másik történet) 
Tudatos szerepvállalás 4-6 266 
(Varga Zoltán: Farkasok és filozófusok) 
A tisztánlátás képessége 11-12 893 
(Gion Nándor: Mint a felszabadítók) 

A temet ők néprajza 

BESZÉDES VALÉRIA Tematikus számunk elé 7-8 279 
BOSNYÁK ISTVÁN Köszöntő  281 
RICZ PÉTER Temetkezések a régészeti korokban 283 

(Az avar temetők oldalpadmalyos 
sírjainak néprajzi párhuzamai) 

DR. HEGEDŰS ANTAL A temető  teológiája 299 
EHMANN IMRE A temetésen kívüli liturgiák 301 
FEKETE J. JÓZSEF Gondolatok az urbánus temetőről 303 
BORIS MAŠIĆ  Az apatini temet ők 309 

(Túri Gábor fordítása) 
DR. BALLA FERENC A bezdáni temetők 313 
SZLÁVICS KÁROLY A csonoplyai temető  327 
KOVÁCS ENDRE A doroszlói temető  335 
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DÉR ZOLTÁN 
MUNK ARTÚR 
KOPECZKY LÁSZLÓ 
BURÁNY NÁNDOR 
SZAJBÉLY MIHÁLY 

CSÁTH GÉZA—FODOR 
TAMÁS 
DUDÁS KÁROLY 
LOVAS ILDIKÓ 
SZATHMÁRI ISTVÁN 
GULYÁS JÓZSEF 
TOMÁN LÁSZLÓ 
MONOSZLÓY DEZSŐ  

GOBBY FEHÉR GYULA 
MOLNÁR CS. ATTILA 

GILEVSZKI, PASZKAL 

KRKLEC, GUSTAV 

A kupuszinai temető  
A szajáni temető  néprajza 
Zentai temetők, kápolnák, keresztek és 
szobrok 
Református temetőink 

A zentai zsidó temető  
A szabadkai zsidó temető  sírfeliratai 
Epitáfiumok 
(Túri Gábor fordítása) 
Halott, akit a föld kivetett 
A topolyai halottas énekeskönyvek 
A gyászjelentések mint történeti források 
(Túri Gábor fordítása) 

SILLING ISTVÁN 
TÖRKÖLY ISTVÁN 
VALKAY ZOLTÁN 

RAJ ROZÁLIA — NAGY 
ISTVÁN 
PEJIN ATTILA 
BESZÉDES VALÉRIA 
NIKOLIĆ, NATAŠA 

NAGY ABONYI ÁGNES 
BORÚS RÓZSA 
MIRKO GRLICA 

346 
357 
363 

382 

390 
400 
405 

410 
415 
421 

Huszonöt éves az Üzenet (I.) 

Jó ügy szolgálatában 
Napló 1915-1916 (2.) 
Kádár Kata (III.) 
Megvetemedve 
Tragikomédia nemzeti nagylétünkből, 
avagy Csáth esete a budapesti Stúdió 
K-val 
Zách Klára 

Pontos leírás az őszrő l 
Egészen másként 
Alkalmi írás (II.) 
Sötét utca 
Temető  
Töltésszimmetria 
A Szenilis Mosolyhoz címzett eszpresszóban 
Hosszú út Pestig 
Varázslatos életemről (9.) 

KÉZFOGÁSOK 
A hantosi angyalok 
(Szilágyi Károly fordítása) 
A kóbor kandúr 
Találkozás a tengeren 
Fecske, útra készen 
Csak semmi ijedség... 
Zord idők 
Egyoldalú békekötés 
A törvény szava 
Hol az igaz boldogság 
(Túri Gábor fordítása) 

9 	427 
429 
437 
456 
462 

468 

487 
489 
491 
492 
493 
494 
494 
495 
508 

517 

528 
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ÖRÖKSÉG 
BORI IMRE 	 Mladen Leskovac Ady-fordításai 	 529 
MIKOVIĆ, MILOVAN 	„Régi tanítványok, elmúlt életükre 	 536 

emlékezve" 
(Túri Gábor fordítása) 

JUHÁSZ GÉZA 	 „Nem panaszkodott, csak belehalt" 	 544 
(76 éves volna, de már 33 éve elhunyt 
B. Szabó György) 

BENCE ERIKA 	 Sár és hó 	 559 
(Ottlik Géza Iskola a határon cím ű  
regényének szövegháttér-vizsgálata) 

DÉR ZOLTÁN 	 „A maga követője leszek" 	 572 
(Lányi Sarolta és Csáth Géza levélváltása) 

HORVÁTH MÁTYÁS 	Szeli István hetvenöt éve 	 579 

IN MEMORIAM 
JUHÁSZ GÉZA 	 Dr. Dávid András 	 580 

Dr. Mészáros Sándor 	 581 
HORVÁTH MÁTYÁS 	Dr. Sátai Pál 	 582 

Az Üzenet pályadíjait odaítélő  bizottság jelentése 	 584 

GALÉRIÁNK 
Csuka Zoltán 

A számot Nagybánya és a vajdaságiak cím ű  kiállítás anyagának képei illusztrálják 

Huszonöt éves az Üzenet (II.) 

ÉGTÁJ 
JAKABFFY TAMÁS 	Mit adott a kereszténység a 	 10 	587 

magyarságnak és mit vett el t őle? 
LOTZ ANTAL 	 Kelet és nyugat mezsgyéjén 	 592 
TOMÁN LÁSZLÓ 	Közbeszólt a forradalom 	 598 

(Csuka Zoltán-levelek 1956-ból és 
1957-ből) 

MAGYAR LÁSZLÓ 	A szeged—szabadkai vasútvonal építése 	 603 
(Levéltári adalékok) 

TÓTH LAJOS 	 A nemzeti (és kisebbségi) tudat alapkövei 	616 
és fenntartó ereje 

BESENYI SÁNDOR 	Regionalitás a térségi együttm űködés új 	623 
dimenziója 

PENAVIN OLGA 	A szlavóniai magyarságról 	 631 

BESZÉDES VALÉRIA 	Magyar néprajzi csoportok a Bácskában 	637 
SILLING ISTVÁN 	A Mosztonga legészakibb szentkútja 	 644 

(Máriakönnye és a szerb irodalom) 
KALAP IS ZOLTÁN 	Életrajzi kalauz 	 650 

(Szent Gellért, Juhász Kálmán, Josipovich 
Antal, Pitkó Lina, Kisimrédy Pál) 
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ALKOTÓM ŰHELY 
PODOLSZKI JÓZSEF 	A hiteles értékelésr ő l 	 657 

(A tíz éve elhunyt író közöletlen 
tanulmánya) 

KONTRA FERENC 	Stílus és álarc 	 679 
(A mai magyar próza néhány jellegzetes 
vonásáról 6.) 

HORVÁTH MÁTYÁS 	A névszók morfológiája az ómagyar kor 	685 
végén 

TOLNAI OTTÓ 	 Ante Vukov hátraszaltója 	 699 
SÁTAI PÁL 	 Brasnyó István és a gyermekirodalom 	 716 
BARÁCIUS ZOLTÁN 	Már csak az érzelmekre lehet hatni 	 724 

(Színházi levél) 
KOVAČEV NINKOV, 	A megtört egység 	 731 
OLGA 	 (Nagybánya és a vajdaságiak) 

OLVASÓNAPLÓ 
PÉTER LÁSZLÓ 	E$y tevékenység visszhangja 	 733 

(Eletjel évkönyv 6.) 
VAJDA GÁBOR 	Mások nevében is 	 735 

(Dudás Károly: Királytemetés) 
FEKETE J. JÓZSEF 	A hetedik könyv 	 739 

(Temesi Ferenc: Pest) 

Üzenet-díjasok (1976-1995) 	 741 

GALÉRIÁNK 
Garay Béla 

A számot Nagybánya és a vajdaságiak cím ű  kiállítás anyagának képei illusztrálják 

GALÉRIÁNK 

Herceg János 	 1-3 
Munk Artúr 	 4-6 
Zákány Antal 	 11-12 

MŰMELLÉKLET 

Munk Artúr első  világháborús naplójának 4-6 
fényképei 
Csáth Géza és Babits Mihály levelének 
fakszimiléje 
Petrik Pál portréja 	 11-12 

PETRIK PÁL 	 Három rajz 
SZABÓ ATTILA 	A Kosztolányi Dezső  Irodalmi Napokon 	1-3 

készült képek 
VICAI LAJOS 	 Pap József portréja 	 1-3 
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a körükből. S most mégis betöltésre vár a munkahely? Kérdésemre az Akadémia titkára 
elmondta: volt ugyan pályázat és pályázó, de ott önálló el őadóra, legalább docensra van 
szükség, a pályázó pedig még a magiszteri tudományos fokozatot sem szerezte meg, tehát 
nem felelt meg. Lévén ekkor már az irodalomtudományok doktora, a bölcsészkaron meg-
választott docens, azonnal elkezdhettem tanítani, s őt a dékán Bru či, az egyik dékánhelyet-
tes, dr. Kova ček mellett a másik dékánhelyettes lettem, a már említett Nikolajevi ć  pedig az 
oktatási-tudományos tanács elnöke. 

Így és ekkor kezdődött szoros kollegiális együttm űködésünk, s így alakult ki, majd 
mélyült el máig tartó barátságunk Pataki László színm űvésszel. 

Megjegyzendő , hogy azokban az első  időkben, azaz a hetvenes-nyolcvanas években 
valahogy egységesebb volt az Akadémia oktatói gárdája. Kölcsönösen figyelemmel kísértük 
egymás munkáját, szinte minden kollokviumon, vizsgán minden tanár és tanársegéd jelen 
volt, tekintet nélkül arra, hogy szerb vagy magyar nyelv ű  volta színpadról elhangzó szöveg; 
ott voltunk valamennyien a színpadi beszéd és mozgás, az akrobatika, a tánc stb. vizsgákon, 
akárcsak a vizsga-hangversenyeken és a képz őművészeti kiállításokon. Pataki László els ő  
nemzedékének vizsgaelődására (G. Feydeau: Zsákbamacska, 1978) az egész vizsgabizott-
ság — élén a dékánnal — Szabadkára utazott. 

Számomra, az irodalomtanár számára külön élményt jelentettek a felvételi vizsgák 
Pataki László professzor barátom mellett. A szép és tiszta szövegmondás, a jó mozgás 
mellett ő  külön figyelmet szentelt a jelölt megjelenésének, azaz a „küllemének" is. Meg is 
magyarázta, hogy miért: hiábavaló a szép, tiszta beszéd és kiejtés, a jó mozgás, az általános 
m űveltség, ha nem jó a jelölt „kiállása". Ezért csak nagy ritkán kaphat egy-egy szerepet. S 
abban is egyhamar egyetértésre jutott a vizsgázgató bizottság, hogy nagy felel őtlenség, ső t 
bűn volna bármilyen elnézés, kompromisszum alapján bárkit is fölvenni erre a tanszakra, 
s négy esztendeig abban az illúzióban ringatni, hogy tehetséges, ha egyszer nem az! Itt kell 
elmondani azt is, hogy minden jelölt esetében alkalmazta az els ő , még gyermekkori „szín-
padi bukásá"-nak tanulságát, miszerint a „játék őszintesége és a rögtönzés m űvészete" 
nékülözhetetlen eleme a színészmesterségnek. Kapott ezért minden jelölt „improvizációs 
feladatot" is, hogy a vizsgabizottság fölmérhesse leleményességét, rögtönzési készségét. 
Pataki kollégám mind a felvételi, mind az évi és diplomavizsgákon meghallgatta a magyar 
szakos kollégája véleményét is, de együttm űködésünk korántsem merült ki ebben. Amikor 
például (1990-ben) egy vizsgael őadásként a Tanyaszínház m űsorára Vörösmarty Mihály: 
Csongor és Tündéjét választotta, felkért, hogy tartsak róla el őadást a szerepl őgárdának. 
Mindenféle órarenden és tanterven kívül készségesen vállalkoztam az el őadás megtartásá-
ra. Kijelöltem a m ű  helyét a Szózat költőjének életművében, s azt is elmondtam, hogy került 
e verses tündérmese színpadra el őször 1879-ben Paulay Ede, a Nemzeti Színház igazgató-
rendezőjének jóvoltából, kiegészítve azzal, hogy ugyancsak Paulay Ede ismerte fel els őként 
(1883-ban), hogyAz ember tragédiája című  drámai költemény is alkalmas színpadi el őadás-
ra. (Sajnos, ezt nem Vörösmarty, sem Madách nem érhette meg.) 

Pataki László professzor tehát 1974-ben indította el Újvidéken, a M űvészeti Akadé-
mián — tájunkon minden hagyomány nélkül! — a magyar színészképzést, s a már név szerint 
is elősorolt első  nemzedéknek 1978-ban adta kezébe az oklevelet, elindítva őket e rögös 
életúton, a csábító sikerrel és riasztó bukással megt űzdelt pályán. 1983-ban ugyan nyugdíj-
ba „kényszerült" („po sili zakona"), mert betöltötte a 67. életévét, de tovább tanított egészen 
1990-ig, sőt, ezután még két évig mentorként irányította, felügyelte kezd ő  tanárutódainak 
oktatói- nevelői munkáját, miután Virágh Mihály professzor kolléga is nyugdíjba vonult. S 
micsoda összejátszása a véletleneknek! 1974-ben, igaz, hogy csak alig néhány hónapig, 
őmaga is mentor irányításával kezdett tanítani. Így fr err ől a könyvében: 

„Több régi színész ismer ős dolgozott a szerb nyelvű  tagozaton, akikkel azel őtt is ta-
lálkoztam színészi munkám során, és sok új, remek kollégával ismerkedtem meg. 
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Elsőnek említem Milenko Mari čić  tanár urat, a belgrádi Színm űvészeti Akadémia 
rendes tanárát, aki tulajdonképpen bevezetett a pedagógia rejtelmeibe." 

• 	Az 1974-ben bekövetkezett pályamódosítás azonban, mondhatnánk, csak részleges 
volt Pataki László számára. A tanítás mellett játszott tovább Szabadkán és Újvidéken is, 
filmezett itthon és Magyarországon is, és folytatódott a sikersorozata is, amir ől a további 
díjak, elismerések tanúskodnak. 

1977- ben a Szerbiai Közművelődési Szövetség aranyjelvényét vehette át; 
1978-ban az újvidéki Művészeti Akadémia első  végzős nemzedéke vizsgaelőadásának 

(G. Feydeau: Zsákbamacska) rendezéséért, azaz négyéves sikeres oktatói-nevel ői tevé 
kenységéért a Szerb Köztársaság Elnökségének Július 7-e díjával tüntették ki; 

1989-ben az újvidéki Művészeti Akadémia emlékérmét vehette át; 
1990-ben pedig az Újvidéki Egyetem díszoklevelét adták át neki. 
1995-ben Kisvárdán a Határon Túli Színházak Fesztiválján életm ű -díjat kapott. 

Ugyan ez év végén a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztjével tüntette ki, s végül: 

1996-ban 80. születésnapján szül ővárosa, Szabadka díszpolgárává avatta a város ér-
demes művészét. Ebből az alkalomból jelent meg önéletírása, az Elmúlt bizony a régi szép 
idő... — eredetiben és szerb fordításban - „Szabadka Község Képvisel ő-testületének támo-
gatásával". 

Összegezésként elmondhatjuk, hogy egészében kegyes volt a sors Pataki László szín-
művész-professzorhoz. Kegyes, mert különböz ő  megpróbáltatásokat (betegség, megözve-
gyülés, válás, kollegiális ellenszenv, statisztalázadás stb.) átvészelve, leküzdve, igen sikeres 
életpályára tekinthet vissza. Kortársai és utókora pedig azért lehet hálás a sorsnak, mert 
nagy művészünknek adott időt, erő t és készséget ahhoz, hogy kisebbségi m űvelődésünk 
történetének ezt a fontos fejezetét releváns dokumentumaival együtt az utókorra hagyo-
mányozza. 

JUHÁSZ GÉZA 

KIHÁTRÁLNI AZ ÉLETBŐL 

DAVID ALBAHARI: Mamac 
Stubovi kulture, Beograd, 1996. 

Ha a legutóbbi néhány esztendő  NIN-díjas regényeinek sorára gondolok, olybá t űnik, hogy 
a szerb irodalomkritikában két iskola, két esztétikai értékrend, jelen esetben két 
regényfelfogás állandó viaskodásának vagyunk tanúi. A kiegyenlített mez őnyben hol az 
egyik, hol a másik ízlés, mérce, kritérium kerekedik felül. Ha az egyik évben a nagy nemzeti 
sorskérdéseket feszeget ő , korszakokat átfogó, vaskos történelmi regényt részesíti el őnyben 
a mindenható kritikusi ítél őszék, a következő  esztendőben holtbiztosan egy mai tárgyú, 
karcsú társadalmi regény viszi el a pálmát. Így követte 1994-ben — hogy ne menjünk 
messzebbre az id őben — Radoslav Petkovi č  Sors, kommentárokkal című  súlyos kötetét, több 
korszakot bepásztázó történelmi regényét Vladimir Arsenijevi č  Fedélközbenjének 
napjainkból merítő, vékonyka kisregénye. S ugyancsak ekként következett Svetlana 
Velmar-Jankovič , a tavalyelőtti győztes, Feneketlenség c. történelmi regényének félezer 
oldalas fóliánsa után David Albahari zsebkönyvnyi kisregénye, a Mamac (Csalétek). 

Nos, az efféle ciklikusság egyik ágán vehettük kézbe tavaly a 49 éves David Albahari 
Kanadában élő  belgrádi író legújabb kötetét, melyet immár a tiszteletet parancsoló NIN-díj 
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TANULMÁNYOK SZENTÉLENY KORNÉLRÓL 
ÉS MŰVEIRŐL 

MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 71. KÖTETE 

VAJDA GÁBOR 

A MUSZÁJ-HERKULES 
Szenteleky Kornélról írott tanul-

mányainak füzérét tartalmazza Vajda 
Gábor e kötete, irodalmunk alapítójá-
nak, szervezőjének pályafutását követ-
ve nyomon, annak bontakozó kezde-
tétő l sajnálatosan idő  előtti véget érté-
ig. „Állomásról állomásra" haladva oly-
képpen, hogy a benne lévő  egyes írások 
önmagukban is relevánsok lehetnek, 
összességükben azonban szerves egé-
szet is képeznek. Több oldalról közelít-
ve meg tárgyukat, ugyanis egyaránt fog-
lalkoznak Szentelekyvel a költ ővel és 
íróval, a szerkesztővel és irodalomszer-
vezővel, az emberrel és orvossal, s ő t — 
mivel ez is kikerülhetetlennek látszik —  
a beteggel és a szenvedővel is. 

Mondhatni, komplex módon téve 
föl a kérdést: ki is volt valójában a vaj-
dasági irodalom „vezére": bizonyos kul-

túrsznobizmusba hajló széplélek-e, távoli bukolikus tájak, fest ői romok, fel-
emelő  művészi alkotások rajongója, (...) szigorú nyesegetője-e, avagy in-
kább elnéző  ápolgatója-e a dilettantizmusnak, olykor akár a giccsnek is, 
alkotóként sem mentesen t őlük egészen? Nem igazán szeretve ezt a sors 
által számára rendeltetett tájat, mégis annak megjelenítését kérve számon 
követőitől az általa megfogalmazott couleur locale révén, olykor bénítónak 
is tetsző  tehertételként, ny űgként, ami alkalmasint rá is gátlólag hatott. (...) 
Túl azon, hogy netán ez a vezéri szerep jelentett az egykori sziváci orvos 
számára egyfajta menekülési lehet őséget. Akár az alkotói véna elapadásá-
nak veszélye jelentse is azt, ami elől Szenteleky menekülni kényszerül, akár 
a mind közelebbi elmúlás fenyegetése. 

Vajda Gábor kötete ugyanis olyképpen világítja meg Szenteleky mun-
kásságát, hogy éppen az író bels ő  drámájának érzékeltetésével, legendája 
helyenkénti megtépázásával járul hozzá a mindeddig kissé egyoldalúnak 
tetsző  kép árnyaltabbá válásához, újabb kérdések feltevésére is késztetve. 
Ezáltal e kép további kibontakoztatását, irodalmi önismeretünk elmélyíté-
sét szolgálja. 

VARGA Zoltán 

A 212 oldalas, szép kivitelezés ű  kötet bolti ára 30 dinár. 



GALÉRIÁNK 

BARANYINÉ MARKOV ZLATA keramikus, szobrászm űvész 

Múlt év márciusában, 17-én volt születésének kilencvenedik, 15-én pedig halálának 
tizedik évfordulója. El őbb a becskereki Messinger Karolin leánynevel ő  intézetben, 
majd Temesvárott és a Bécs melletti Frohsdorfban nyelveket, zenét és festészetet 
tanult. 1925. november 23-án férjhez ment Baranyi Károly szobrászm űvészhez, aki 
—  többévi távollét után  —  akkoriban tért haza Párizsból szüleihez Újverbászra. Mátyás-
földi otthonukban, férje mellett sajátította el az agyag formázásának, a márvány meg-
munkálásának, a szobor faragásának a tudományát. 1931-ben Újvidékre költöztek, s 
itt éltek halálukig. Egy évvel később, a bácskai képzőművészek szabadkai kiállításán 
mutatkozott be először a műpártoló közönségnek. Fél évszázad alatt tizenöt önálló és 
húsz közös tárlaton mutatta be alkotásait idehaza és külföldön (Újvidéken, Belgrád-
ban, Verbászon, Szegeden, Budapesten, Marburgban, Baján, Topolyán, Becskere-
ken, Brüsszelben, Párizsban, Arandelovacon). Az európai m űvészeknek a belga fővá-
rosban megrendezett szemléjén (Les arts en Europe) háromízben: 1967-ben, 1968-
ban és 1969-ben vett részt. A brüsszeli Conceil l'europen d'art 1968-ban ezüstérem-
mel tüntette kiAz élet folyik tovább c. munkájáért. Ezt megel őzően és ezt követ ően is 
több elismerésben volt része (a prágai kiállítás díszoklevele, 1962, Októberi Díj, 1969, 
belga művészeti díj, 1969, a párizsi Nemzetközi Szalon oklevele, 1971, Nagyapáti Ku-
kac Péter Díj, 1974, Forum Képz őművészeti Díj, 1980). 1948-ban megalapította az 
újvidéki iparművészeti középiskola keramikai szakát. A képz őművészek szerbiai egye-
sületének 1950-t ől, vajdasági egyesületének pedig 1951-ban volt a tagja. 1959-ben a 
Szerbiai Képző- és Iparművészek Egyesülete elnökévé választotta. A budapesti Ernst 
Múzeum közönsége 1973-ban láthatta kerámiáit. Egyik remekét, az Őszi napsütés c. 
szobrát 1980-ban Palicson állították fel. Munkáinak egy részét a becskereki múzeum-
nak ajándékozta 1983-ban. Könyvecskét írt Farkas Béláról (Vergődés, Életjel, 1971), 
terjedelmes előszót a férje nyolcvanadik születésnapjára megjelent monográfiához 
(Baranyi Károly. Élete és művei. Forum, 1974) és bevezet őt az újvidéki kiállítás kata-
lógusához (Karlo Baranji  —  55 godina skulpture. Radnički univerzitet, 1974). A kame-
nicai kórházban hunyt el, s a begaszentgyörgyi családi sírboltban helyezték el hamvait. 
Emlékét Ifjú Gábor felvételével idézzük. 


