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VARGA ZOLTÁN 

CIFRA NYOMORÚSÁGUNK 
NAPLÓRÉSZLET 

Úgyhogy igen, nagyon is, felh ők gyülekeznek fölöttünk. Nem mintha sorsin-
téző ink nem találtak volna ki nagyon is sok mindent, mondhatni kezdett ől fog-
va. Szakadárrá válásunkat követ ően különösképpen. Ám mi ebbő l kezdetben 
mit sem érzünk, mivel a dolgok körülöttünk továbbra is úgy folynak, mint annak 
elő tte. Mindenesetre ismételten ellen őrzött belső  kronológiám szerint házigaz-
dánkat, Winter Pubi bácsit éppen ebben az id őben látom négy-öt fenyeget ő  
látogatótól is körülfogottan a sátoros öreg eperfa alatt az udvarunkban, azaz 
mégis az övékben inkább. Céklavörössé riadt arccal igyekezve megértetni magát 
a nálunk magyarul is többnyire csak „obaveza"-ként emlegetett kötelez ő  ter-
ménybeszolgáltatás ügyében őt immár ki tudja hányadszor szorongatókkal. Öt 
hold föld után 78 mázsa kukorica, hihetetlen ugyebár, de hát én mintha még a 
számokra is emlékeznék, nem kevésbé arra is, hogy környezetem egybehangzó 
megállapítása szerint ezek a számok gyakran hasra ütve, nem egyszer személyes 
ellenszenv hatására születnek. „Lehet!", kiáltja ellentmondást nem t űrő  többsé-
gi nyelven a rámenős aktivisták egyike a kétségbeesetten magyarázó szavába 
vágva. Mert szerinte igenis lehet, mármint a követelést a megadott néhány na-
pos határidőn belül teljesíteni. „Nincs itt lehet, nem lehet! Muszáj!", toldja meg 
egy másik, egy vasutassapkás. Akad, aki meg tanáccsal szolgál: üljön szépen 
szekérre, járja végig a telepesfalvak kedvezményezett újgazdáit, amíg csak a ku-
koricát össze nem szedte. Jönnek azonban szelídebb látogatók is. Szegény kis 
„néphősünk", Fejős Klára szerencsétlen édesanyja, Balogh igazgató iskolájának 
névadójáé. Akinek húgát annak idején tizenhat évesen épp Klára miatt viszi el 
a Gestapo, táborba, ahol a kivégzéseket követ ően vért is felmoshat. Miel ő tt 
anyja föl nem váltaná; saját kezdeményezésére, városunk rend őrfőnökéhez for-
dulva: ő t vigyék el inkább helyette. Ha van benne még egy szikrányi emberség, 
legalább ennyit tegyen meg — állítólag így mondta volna. Distl rend őrkapitány-
ban volt egy „szikrányi", azért ehhez is kellett. Helyi születés ű  svábként nem is 
akármilyen posztra jutottan; Gaul néni, valamikori „ őnagysága, Löw Juliska, 
úrleány", jó néhány évvel kés őbb, Nyugat-Németországban fut össze vele, „Él és 
virul", meséli róla. Meg hogy üdvözli a kikindaiakat, hamarosan meglátogatja 
őket, fényesíti már a csizmáit... „Szépen kérem, tegyen eleget a kötelességének", 
mondja tehát sírós hangján Fej ősné, magyarul és folyamatosan remeg ő  fejjel. 
Hogy utána Pubi bácsink tehetetlenül tárja szét karját. Nem mintha minket 
békén hagynának, bármennyire felhagytunk is már a gazdálkodással. Elvégre 
visszamenő  hatály is létezik a világon, és hát azt a kukoricát valahová el is rejt-
hettük. Bár mitő lünk 16 mázsát követelnek csak, és azt sem sokáig. Elképzel-
hetően anyánk ezúttal kivételesnek mondható talpraesettségének köszönhet ő : 
minek magyarázza tovább, hogy nincs, ha úgysem hiszik el, fordul sarkon apánk 
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távollétében, s megy be a házba. Vagyis talán ezért nem jönnek többet. Pubi 
bácsihoz azonban még hosszú időn át ellátogatnak, hasztalanul kísérel meg vá-
rosunk egyik főkommunistájához segítségért fordulni; mert mikor az Viktor 
néniről és Jóska bácsiról is hall, feltehető leg mélységesen elvi haragra gerjed: 
Micsoda?! Cseléd és béres?! Csak azért is mindet, az utolsó szemig beadni!... 
Úgyhogy talán azért alszik el csupán a dolog végül is, mert a „bajusztép ős idők" 
egészében is véget érnek, megsz űnik a beszolgáltatásos gyakorlat. 

Jóval előbb, semhogy ugyanez a határon túl, az anyaországban is bekövet-
kezne. Hogy a többi, reményteljes szocializmusát a szovjet mintához hith űen 
igazító országról ne is beszéljünk. Ámde ett ől eltekintve, rugalmas elszakadá-
sunkkal, illetve kiközösítettségünkkel párhuzamosan, eleinte inkább még esés-
ben vagyunk: a titói államot, miel ő tt titóistává is vált volna, természetszer űleg 
„az épülő  kommunizmus nagy országához", valamint az óriáskotlós szárnya alól 
most irigykedve is felénk pislogó csibéihez f űzték gazdasági kapcsolatai, állító-
lag éppen az ezek körül támadt nézeteltérések öltöttek kés őbb ideológiai kön-
töst magukra. Amiért is a szakítás nyomán támadt vákuumot, eddigi tetemes 
nincstelenségünkön túl is, igencsak megérezzük. „Néma ország lettünk", szögezi 
le ez idő  szerint a kétnyelvűségünk kínálta megállapítás, lévén hogy az üzletek-
ben leggyakrabban hallható „nincs" szó szerbül „nema"-ként hangzik. Többnyi-
re sajnálkozó menteget őzés nélkül, kurtán, de nem furcsán is, mivel megszok-
tuk. Miközben a boltok kirakatait egykori kapitalista tulajdonosaiktól örökölt 
üres, de mutatós cukorkásdobozok töltik meg, színesen és hatásosan, dekoratív 
gúlákba rakva. Olykor egy-egy környékünkre tervezett vasúti szárnyvonal mo-
dellje fából készült, csinos, apró mozdonnyal, pirosra festett tehervagonokkal, 
vastag acéldrótból készült sínpáron, máskor és másutt „Faluvillamosítás terve", 
kedvesen fehérlő  makettházikók elő tt ceruzányi villanypóznákon feszül ő  veze-
tékkel. De akad l'art pour l'art alapon született fantáziatáj is, romantikus 
sziklaormokkal és várrommal, víztükröt élethűen alakító üvegtükör színén úszó 
parányi fehér hattyúkkal... „NA-MA" olvasható cirill és latin bet űkkel a város-
központban a nemrég még gazdag Pentz család egykori r őfös- és rövidáruüzle-
tének cégtábláján a felirat, amely rövidítésként „Narodni magazin"-t, szó szerinti 
fordításban „Népraktár"-t, köt őjel nélkül és rövidítetlenül viszont „nekünk"-öt 
jelent. Lehetne „VAMA" is, mondja valaki erről, ami a „Nektek" megfelelője... 
Nem mintha a merész kanyarral új vizekre evez ő  rendszer nem igyekezne ne-
künk nyújtani is valamit, elkerülhetetlenül ott keresve segítséget, ahol kaphat 
is, ső t ahol ezen a segítségkérésen természetszer űleg kapva is kapnak mindjárt. 
Érkeznek is egy idő  után, most már nem az egykori UNRRA keretében, a kiosz-
tásra kerülő  élelmiszercsomagok, egyebek mellett ismét tej- és tojáspor, vagy 
amint az utóbbit olykor nevezik: „Truman-tojása". Nem is hagyva a kiosztandót 
maradéktalanul a helyi kiosztók kénye-kedvére. Mert egyszer arról is hallunk, 
hogy városunkba ellenőrző  körúton lévő  amerikaiak érkeztek, és a valamikori 
Hotel Nacionalban vannak megszállva. Hol is másutt, mint városunk els ő  számú 
szállodájában, amelyet most Trstnek, azaz Triesztnek hívnak — alkalmasint a né-
hai Habsburg-monarchia azon nagy kiköt ője iránti igényt hangsúlyozva ki, 
amely végül mégsem lesz a délszláv haza tartozékává... De vajon mivel is trak-
tálják ezeket a jenkiket?, gy űrűznek a kíváncsiság letapogató hullámai az épület 
felé, sőt az állítólag feltálalt rántott csirkér ől egyesek még konkrétan is tudni vélnek. 
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Mert bizony a közélelmezés is kritikus, többé-kevésbé a családunké is, pu-
liszka- és lóhúsfogyasztásunk fénykorát éljük. S ő t még a kettő  kombinációja is 
előfordul konyhánkon: puliszka lópaprikással. Jómagam az el őbbit még szíve-
sebben is eszem az utóbbival, mint tejjel leöntve vagy lekvárral ízesítve, mivel a 
kásaszerű  főzeteket, a grízpapitól a tejberizsig, általában sem szeretem, ugyan-
így a tejet sem, lekvárból egy-két kanállal szívesen nyalok, ám az édességet alap-
jában véve komolytalannak tartom és gyerekesnek; id ő  elő tt hatástalanított, de 
a felszín alatt nagyon is ható agresszivitásomnak megfelel ően húsevő  vagyok, 
miközben a gyerekségem kellékeit ő l máris szabadulni szeretnék. Lóhúsev őként 
különben nem vagyunk kezdők, mivel a Gádzsér Géza üde fokhagymaillatot is 
árasztó hentesüzlete fölé pingált formás lófej még a német megszállás idejét ő l 
számít ismerősünknek, parkbeli els ő  otthonunktól nem is esik túl messze, egy 
időben szinte naponta látom, és hát a ló, mint tudjuk, „tiszta állat", a disznónál 
sokkalta tisztább — nem mintha a lóhústól viszolygók a disznóhúst az állat pisz-
kossága miatt kedvelnék, vagy éppen a piszkosságát tagadnák. Ám ami a lóhús 
ízét illeti, sajátosan „lóízűnek" semmiképp sem mondható, inkább ízetlen, ami-
ért is kevésbé marhaíz ű  marhahúsként nyugodtan feltálalható. Gyula bácsinak 
is például. Úgy, ahogyan azt Lili néni, anyánk szépasszony-barátn ője is teszi 
férjével, annál is inkább, mert van egy Cicka néven ismert mészáros tisztel ője is, 
akitől kellően behízelgő  bájmosolyok ellenében, egyet-mást pult alól is kap, 
ámde mégsem annyiszor, ahányszor asztalukon teszem azt marhavcsepecsenye 
szerepel, vadasan, zsemlegombóccal. Gyula bácsi egyszer mégis felfortyan: 
„Mondtam már, hogy nem szeretem a lóhúst, ne hozzál többet!", amiért is asz-
talukon ezután a húsételek egy id őre meg is ritkulnak. Hallgatólagosan marhává 
átminősített lovat eszik azonban ebédre Magda néni is, aki nálunk havonta a 
nagymosást végzi, étkezését öcsém itt most kissé pajzánul hangzó „Lú?" kérdé-
sét követően is zokszó nélkül tovább folytatva, alkalmasint anélkül is egyúttal, 
hogy anyám szúrósan elhallgattató pillantását észrevehetné. Nem mintha a „lú" 
ellen kifogása épp öcsémnek lenne, eltekintve attól, hogy valahányszor a Gá-
dzsér-házban lakó és ott els ő  számú kuncsaftnak is számító Sólyom bácsihoz 
cipő t javítani visz, mindannyiszor elviselni kénytelen a féllábú suszter kedélyes-
kedő  „Hány lóerő  van benned?" kérdését... Lejtőn lefelé tartó cifra nyomorúsá-
gunk mindenesetre ez idő  tájt éri el a maga mélypontját. Bérelt földön űzött 
parasztkodásunk fokozatosan fel őrlődik, majd -számolódik is, újra állást vállaló 
apám egy időben egy gyógy- és fűszernövények termesztésével foglalkozó válla-
latnál helyezkedik el, ekkor látok először kombájnt, nem gabonát, hanem kel-
lemesen illatozó koriandert aratni és csépelni: élénk piros szín ű , ahogy illik, de 
a napjainkban látottaknál jóval kisebb, amerikai és Massey -Harris gyártmányú. 
Mivel apám tolószékestül engem is teherautóra rak, hogy a masina m űködését 
láthassam. Csak háta fizetése szertefoszlásra hajlamos, alig futja bel ő le valamire, 
és csak egy van belő le. Holott egy keresetb ől élni ez idő  szerint nem nagyon 
szokás, és mivel a foglalkoztatottság ekkor még teljes, legalábbis annak látszik, 
néha meg munkaerőhiányról is szó esik, aki csak teheti, igyekszik is... nem fel-
tétlenül dolgozni is, de állásba lépni. „Jobb emberek" eddigi „csak feleségei" 
többnyire irodai munkát vállalnak, egy- vagy többgyermekes anyaságuktól füg-
getlenül vagy éppen azért, magasabb képzettség híján négy polgárival, vagy en-
nek megfelelő  más „végzettséggel" is, szorgosan írnokoskodva. Ugy, ahogyan azt 
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egy ideig Lili néni is teszi, naponta nyolc órán át kartotéklapokat töltögetve ki 
a társadalombiztosítónál, miközben a kukoricától sárgálló fejadag felvételére 
jogosító kenyérjegyet hol megadják neki, mint dolgozó nőnek, hol megvonják 
tő le, mint magániparos feleségét ő l. Es hát ilyenféle munkát anyám is végezhet-
ne, ha nem énmiattam kényszerülne, végleg háziasszonyságába rekedten, itthon 
maradni. Vagy ha netán Ómamánk a gyámolítói szerepkörre megfelel őbb lehet-
ne, ha apánk szavával élve jobban tudna „ministrálni" körülöttem, hogyha velem 
bánni is tudna. Vagy ha id őnkénti működését éppenséggel én tűrném el köny-
nyebben, alkalmasint még az általa készített zsíros kenyeret sem kifogásolva: 
mármint hogy a kenyérszelet központi részein a zsírréteg, rajta az egy pontra 
koncentrált sócsomóval, fél ujjnyi vastag, miközben a széleire semmi sem jut 
belő le. Vagy ha nem tudatosan tudna hozzám jó lenni, esetleg csak hallgatva 
róla. Akkor talán én is jó lennék. Nem váltva ki gombnyomásra minduntalan 
számonkérését: „Kinek mondtad ezt?! A te jó Ómamádnak?!" Így azonban... 
Amiért is szegény anyám, hogyha még a m űkedvelő  színjátszás sem létezne... 
ámde ez már külön fejezet, róla majd kés őbb, egyelőre maradok a szegénysé-
günknél. Mivel igen, csakugyan, szegények vagyunk. Nyomorgunk is, hogyha 
úgy tetszik. Egészen másképp, mint példának okáért a „proli Barnáék", kevésbé 
„deklasszáltan", mint a néhai nagybirtokos Telbiszék, de gyakorta anyai köny-
nyeket is okozón, ami pedig szerintem „tilos", s ő t „abszolút bűn", vagyis elvisel-
hetetlen, mindennél szörny űbb... 

Ekkoriban jut egyébként fülünkbe valamilyen általunk nemis ismert öt-hat 
éves kislány kérdése. Nem tudom már, kit ől mesélten, de tetemes önsajnálat 
kíséretében: „Anyukám, mit adtál el, hogy ilyen finom ebédet főztél?" Mert ezt 
akár mi is megkérdezhetnénk. Tekintve hogy nem csupán utolsó lovunktól, egy-
kor rúgós-harapós, de mindinkább hozzánk szelídül ő  Lauránktól válunk meg ez 
idő  tájt, annak ellenére sem minden szánalom nélkül, hogy id őközben fölösleges-
sé is vált számunkra. Hanem sok minden egyébt ől is, jóval „belterjesebb" dol-
goktól. Tudomásom szerint apai ágon ránk származott hintaszékünk éppúgy 
ebben az időben kerül ki a házból, mint apám lapján zöld posztóval borított 
egyszerű  vonalú íróasztala, rajta ugyancsak sima formatervezés ű , nyilván puri-
tán-modernnek szánt tintatartóval: két átlátszó üvegkocka, benne egy-egy ki-
emelhető  üvegedénykével, mondjuk, kék és piros tinta számára, de csupán az 
egyikbe száradt bele a régi kékség, míg a másik nyilván nem is volt soha haszná-
latban, fényes fekete fedelük közös talapzatukkal azonos anyagból készült, 
alattuk az ülőke csillogó sárgaréz, emiatt is emlékeztet az egész kétszemélyes 
liliputi szobavécére. De hasonló sorsra jut apám csellója is, amivel legény- és 
ifjúházas korában két barátjával házi vonóstrió egyharmada is lehetett, bár err ő l 
csak mesélni hallok. Bizományi boltba vándorolnak azonban anyám nászaján-
dékba kapott kobaltkék szegély ű  étkészletének azon lapostányérjai is, ame-
lyekből, feltehető leg a soha nem gyakorolt sokfogásos ebédekhez, több is van a 
mélyeknél, úgyhogy akár létszám felettinek is mondhatjuk őket. Ugyanitt kelt el 
perzsaszőnyegeink egyike is: négy van bel őlük összesen, de a többi szerencsésen 
megússza. Nem mintha hamisítatlan keleti sz őnyegekrő l lenne itt szó, mivel még 
csak nem is szövőszéken készültek, hanem varrottak csupán; zentai nagynéném 
készítményei, nem a már többször emlegetetté, hanem anyám másik n ővéréé, 
hajadonnak megmaradt keresztanyámé, aki tragikus hirtelenséggel távozva lá-
tókörünkbő l, pár szavas búcsúlevelében holmiját miránk hagyományozza. 
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Egyelőre marad a pianínónk is: szintén anyám szül őházából eredő  darab, ső t 
miután öcsém zongoratanulási buzgalma hamar alábbhagy, egy id ő  után vissza 
is kerül Zentára. Nagynénémhez, aki olykor játszik is rajta. Amíg csak a hótól 
túlterhelt háztet ő  mindkettőjük fölött össze nem omlik: bántódásuk egyikük-
nek sem esik, mindössze a zongorának kell miel őbb, s talán áron alul is, menni 
a háztól. Egy ideig megvan még a sz ő lőnk is, az a bizonyos négy hold, a nagyné-
ném sző lejével azonos, pár éven át váltakozó becsületesség ű  feleseknek kiszol-
gáltatva, növekvő  adótól is terhelten, mellékjövedelemként lassan végképp meg-
szűnten. Előbb, semhogy számunkra létezni is megsz űnne. Jóval a fő  eladogatási 
hullámot követően már, amikor is az így befolyó pénz jórészt a konyhára megy, 
anyám nagy bánatára, lévén mindig is esküdt ellensége a pénz megevésének. 
Épp ezért is ellenzi következetesen az apám által tél elején rendszerint mégis 
kierőszakolt disznóvásárlást — mert ekkor már nem mi nevelünk hízót magunk-
nak. De ezt teszi azt követ ően is, hogy Ómamánk hosszú huzavona után végre 
valóban visszakapja nyugdíját, azt az özvegyit, amit korábban is vagy húsz éven 
át élvez már: apai nagyapám után, aki még Ferenc József hadnagyaként hal h ősi 
halált; nem a fronton, hanem mellhártyagyulladásban, harmincvalahány évesen 
a hadiposta szolgálatában, annak ellenére érdemelve ki koporsójára a fekete-
sárga halotti leplet, hogy olthatatlan ellenérzéssel viseltetik a Habsburg-ház 
iránt — alkalmasint amiért az apja szintén hadnagy volt, Kossuthé a szabadság-
harcban... Vagyis ami Ómamánk sajnálatos módon megszakadt özvegyi nyug-
díjának újraindulását illeti, egy összegben, visszamen ő leg is megkapja a neki 
járókat, ezért futja bel őle nem csak disznóra. Hanem több mindenre még, min-
dig is féltve őrzött függetlensége visszanyerése érdekében mindenekel ő tt né-
hány bútordarabra. Miel ő tt tőlünk külön költözne. Valamivel azután, hogy Pu-
bi bácsi jelentőségteljesen teszi mutatóujját tulajdon orra hegyére: „Nagyságos 
asszony, ide tessék csinálni, ha lakást talál magának." Ám aki keres, az talál, 
szerencsés esetben még a mindenható lakáshivatal áldását is megkapva hozzá. 

Mivel a dolgok körülöttünk kissé mintha mégis megváltoznának. Egyesek 
közülük lassan vagy úgy sem, mások egyik napról a másikra, mintegy kicse-
rélődve. Úgy, ahogy a filmek is a mozikban, ahol a korábban túlnyomónak 
mondható szovjet (és háborús) fölény hirtelen nyugatira vált, zömében ameri-
kaira, nem utolsósorban westernre, vagy ahogyan akkor mondtuk, cowboyfil-
mekre. Előbb, semhogy a jegyrendszer is megsz űnne, nem beszélve madarász 
nagybátyám útlevelér ől. Mert amint azt Zentáról átlátogatva egyszer meséli, 
neki az illetékes büdös bolsi elvtársak a belenyugvást ajánlják. Abba, hogy mint 
reakciós elem, útlevelet soha nem kaphat, pár évig még csakugyan nem kap. 
Amikor meg kap már, többnyire Nyugat-Németországba és Svájcba tartó 
madárügyi útjait követően rendszerint be-beszólítják, röpke félórákra-órákra, 
„informatív beszélgetésre". De mintha a gyerekek közt is kevesebb lenne már a 
rongyos, fő leg amikor mi korban öcsémmel már nem tartozunk közéjük. Ezt 
azért még apám is elismeri, annak ellenére, hogy változatlan jóslatai szerint 
hamarosan „bekakál a szocializmus". Miközben én már-már ennek ellenkez őjé-
ben kezdek el bízni. 

Elvégre mindenhez idő  kell, éppen ehhez ne kéne ?... És hát Jugoszláviát 
Amerika Hangja nem is támadja, amiképpen Titót sem. Jobbára tartózkodó 
tisztelettel kezeli, mintha nem is diktátor lenne. Ez is valami végeredményben. 
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TARI ISTVÁN 

SZEMTANÚ VAGYOK 

Szemtanú vagyok: negyvennégy őszén saját szememmel láttam a mozsori ma-
gyarok kivégzését. És én nem félek róla beszélni, mert az igazat mondom. So-
kunk igazságát. Nem, nem nyerek vele semmit; azaz mégiscsak nyerek, mert 
hagyok hátra magam után valamit. Senki se értse félre, nem a bosszúért esede-
zünk mi, csak az igazságért! És az is az igazsághoz tartozik, hogy nem csak mi, 
magyarok szenvedtünk, nagyon sokat szenvedett itt a másik fél is, amit tisztázni 
kell! Hogy tiszta szemmel nézzünk egymás szemébe. 

Mivel is kezdjem? A születésemmel kezdem. Huszonötben születtem, ott 
lenn, a köldökben. Ahol a folyók egymásba folynak: Titelnél a Bega a Tiszába, 
egy kicsit lejjebb meg a Tisza a Dunába. Mosorin, magyarul Mozsor az én 
szülőfalum neve. Annak a falunak akkoriban inkább három-, mint négyezer la-
kosa volt, abból öt-hatszázan lehettünk mi, magyarok. A magyar családok közül, 
úgy tudom, hogy csak a miénkb ől tanultak tovább a gyerekek. Mi tizenhárman 
voltunk testvérek, nyolc fiú meg öt lány; ám a fiúkból csak három maradt: az els ő  
beleesett a kútba kétévesen, a többi négy meghalt még pici korában. Azén apám 
mindenbe belevágott, állandóan szaladt a dolga után. Földet bérelt Bánátban, a 
Pancsovai Nagyrétben, tanyánk is volt ott Borcsa közelében, Zimonnyal szem-
ben. Anyánk volt a pénzügyminiszter. Az általános iskola hat osztályát Moso-
rinban végeztem el szerb nyelven, Branko Csevejacvolt a tanítóm, szépen tudott 
orgonálni. A két világháború között a magyarok nem kaptak földet, szerbesítet-
ték a nevüket, kubikoltak, napszámból éltek, mások földjén kellett dolgozniuk. 
Béresek voltak a szerb gazdáknál. Szegények, erre fizettek rá! No, de még nem 
tartunk ott... 

Ott tartunk, hogy az apánk nem akarta azt, hogy mi is kanászok legyünk, 
mint a többi mozsori magyar gyerek, ezért taníttatott bennünket. A bátyámból 
katonatiszt lett, Hercegovinába került, ahová engem is magával vitt; aztán átve-
zényelték Crna Gorába;Trebinjéről Nikšićbe költöztem vele, gimnáziumba jár-
tam, festegettem. Negyvenegyben lement a Skadari-tóhoz, a frontra, ahol az 
olaszok gyorsan el is kapták őket, én pedig április 5-én hazajöttem. Nem akar-
tam a bánáti tanyánkon kikötni, a nővérem meg a sógorom élt ott, inkább az 
anyámhoz mentem Mosorinba. Hamarosan a bátyám is megérkezett az olasz 
hadifogságból, az olaszok elengedték őt, mert magyar volt. Jó vicc, hogy kihasz-
nálta az alkalmat, de elege is lett a katonaságból, el őbb segédjegyzőként, később 
jegyzőként dolgozott Dunagárdonyon és Alsókabolon, mert közben bejöttek a 
magyarok. 

Bejöttek a magyarok és meghúzták az új határt! Meghúzták az új államha-
tárt, a mi bánáti tanyánkból pedig külföldi tanya lett. Kinnrekedt a nagy vagyon, 
el köllött adni, és amikor egy év elmúltával pengőre váltottuk az érte kapott 
pénzt, azon csak egy konyha- meg egy szobabútort vehetett a n ővérem... 
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A fordulat nem mérgezte meg a magyarok és a szerbek közötti viszonyt. A 
szerbek, ugye, behúzták fülüket-farkukat, mi mást is tehettek volna? A mozsori 
magyarok meg nem nagyon voltak tisztában az öntudatukkal. Emlékszem rá, 
hogy egyszer egy alezredes vagy ezredes valami beszédet tartott, mi is ott tátot-
tuk a szánkat, és úgy köllött noszogatni a közönséget: „Kiabáljátok már azt, 
hogy ÉLJEN!" No akkor imitt-amott éljeneztek is, de az olyan halványra sike-
rült. Az ottani magyarok nem úgy álltak, mint a németek. A németek már el őre 
megszervezték az alapot, a szellemit is meg az anyagit is: bankokat alapítottak 
népük megsegítésére, hogy ne soroljam tovább. A magyarok pedig, régi jó szo-
kásuk szerint, a saját fajtájukat is letaglózták. Jöttek, ugye, azzal, hogy színdara-
bot köll csinálni, gyorsan-frissen össze köll hozni egy színdarabot. Tudta is az a 
szerencsétlen mozsori napszámos, hogy mi az a színdarab! Magyarul se tudott 
rendesen. — Hát milyen magyar maga? — morogtak rá. — Maga is közéjük való. 
No, menjen ezzel a két vitéz úrral és mutassa meg nekik, hogy hol lakik az, akit 
keresnek. Mozsoron meg az egész Sajkás-vidéken a magyar hatóság csinált a 
szerbekből partizánokat. A szerb telepesek, dobrovoljacok, akik önkéntes kato-
nákként harcoltak a Monarchia ellen, Sándor királytól földet kaptak. Amikor a 
magyarok negyvenegyben visszajöttek ide, azt mondták nekik, mivel ellenünk 
harcoltatok, nincs szükségünk rátok és kitoloncolták őket az országból. De csak 
a férfiakat, a családjukat nem bántották, az asszonyok meg a gyerekek marad-
hattak. A Tisza volt a határ, Bánát már más országhoz tartozott, és ezek a kito-
loncolt férfiak szökdöstek vissza az asszonyaikhoz, fegyverük is volt, persze hogy 
lelő tték azt a csendőrt vagy katonát, aki az útjukban állt. De melyik hadsereg 
vagy rendő rség engedheti meg magának azt, különösen háborús helyzetben, 
hogy lövöldözzék az embereit? Erre jött a razzia. Negyvenkett ő  elején a magya-
rok hatvan-hetven szerbet végeztek ki a falunkból, küldtek a jég alá; a Tisza 
három kilométerre van Mozsortól. 

A razzia után is még, hogy is mondjam, t űrhető  volt a szerbekkel a viszo-
nyunk. Ott ők éltek többségben és biztos, hogy nem volt nekik mindegy az, ami 
velük történt. Várták a következ ő  fordulatot. Mert negyvenkett ő  őszén már 
sejtettük azt, hogy újabb fordulat el ő tt állunk, hiába mondták Újvidéken a ta-
náraink meg az internátusban a nevel ők, hogy: tervszerű  visszavonulás. Mi na-
gyon jól tudtuk, hogy mit jelent a tervszer ű  visszavonulás! A magyar id őkben az 
újvidéki gimnáziumban a szerb nyelvet is tanították. — Miért tanuljam én a szer-
bet? — kérdezte gőgösen az egyik anyaországi fiú. — Nem tudod, hogy hol fogod 
keresni a kenyered — mondta neki dr. Sereg Kálmán, a tanárunk. — Ha olyan 
vidékre kerülsz, ahol más ajkúak is élnek, hogy fogsz te velük boldogulni? 

Nem új keletű  dolog ez az együttélés, csak az egynyelv űek nem tudnak mit 
kezdeni vele. Én még udvaroltam is a szerb lányoknak, a gimnazistáknak, akik-
kel szót tudtam érteni. Legénykedtem, negyvenháromban már tizennyolc éves 
voltam. Nagyon szerettem focizni, sok mindent el lehetett érni a focin keresztül. 
Éjszaka fiákerrel az egyik faluból a másikba mentünk. Magyar létemre még cset-
nikdalokat is énekeltem a szerbekkel együtt. Meg is állítottak egyszer a 
csendőrök minket: — Milyen lárma ez, a kutyaúristenit neki! Miféle csetnikr ől 
van itt szó? — Őrmester úr, szidják a csetnikeket! — mondtam a csend őrnek. — Jól 
van, mehetnek tovább — intett a csend őr. Hetvenkedtünk, virtusból énekeltünk, 
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nem tulajdonítottunk mi annak semmilyen jelent őséget. Hancúroztunk, ugye, 
mint a kamasz kölkök. Erő lködtünk... 

Negyvennégy áprilisában már megsz űnt a tanítás. Az is elvégezte az osz-
tályt, aki bukfencre állt. A bátyám Alsókabol jegyz ője volt, elmentem hozzá, ott 
helyezkedtem el én is. Irkafirkászként, végrehajtóként dolgoztam. Én voltam az 
egzekutor. Rendőr sohasem járt velem. Szép szóval intéztem az ügyeket. Mond-
tam annak a tanyasi parasztnak, ha nem is tudja kifizetni az adót, fizessen vala-
mennyit, mert engem zárnak be. Meg is értették. Nagyon szerettem fiákerrel 
mászkálni. Ebédet mindig adtak, az alkoholt nem ittam. Volt serbet pörkölt 
cukorból, befőttlé, édesbor. Ha kutyául bánok velük, most nem ülhetnék itt. 
Összeszedtem a lóvét, vittem Titelre, nem sokat ért az egész. Szeptemberben a 
bátyámék fölpakoltak, mentek Zomborba, a vármegyéhez. Onnan meg tovább, 
ő t Paksnál lő tték le. A németek is vonultak vissza, minden kihalt volt. Hazamen-
tem. Koncsorogtam. Az egyik tanyán kukoricát törtem. Közben meg a cs őcselék 
átvette a hatalmat, vörös csillaggal a homlokán készült a bosszúra... 

A mi falunkba, negyvennégy októberében, nem az orosz hadsereg vonult 
be. Oda azok, a magukat partizánoknak nevez ő  szerbek, jöttek vissza fölfegyver-
kezve, akik velünk együtt éltek és szabad kezet kaptak: egy ideig azt csinálhat-
tak, amit akartak. Azzal kezdték, hogy összeszedték az életer ős magyar férfiakat 
és bezárták őket a Suzić-féle nagykocsma pincéjébe. Hozzánk is kijött a falu 
egykori kézbesítője, valami parancsnokféle lett bel ő le; már éppen lefeküdtem, 
a bátyám katonapokrócával betakarózva, ami meg is lepte ő t, hisz azon a pok-
rócon a királyi Jugoszlávia színei díszelegtek. — Mi ez? — kérdezte zavarában. — 
Pokróc. Mi más lenne, nem látod? —válaszoltam. No, erre csak annyit mondott, 
hogy másnap reggel jelentkezzek náluk. 

Másnap jelentkeztem is a Pericánál, akib ől szintén parancsnok lett, el ő tte 
kanász volt, könnyen osztogatták akkoriban egymásnak a rangokat, no, elég az 
hozzá, hogy a csőcselék a lovak gondozásával bízott meg. Volt a községházának 
hat lova, és én lettem a parádés kocsis, azoknak a tiszteknek — nem tisztek voltak 
ők, hanem szadisták! —, azoknak a szadistáknak a parádés kocsisa. Akkoriban 
azok a fogatok voltak a Mercedesek. És parádés kocsisként szállítottam a „tiszt 
urakat", akik borg őzös fejjel kínozták, gyilkolták a magyarokat, a saját szom-
szédjaikat, falubelijeiket. 

Aki a pincébe került, azt mind megkínozták. Az ismer ős ütötte akkor az 
ismerőst, a szomszéd a szomszédot: — Nemoj brate! (Ne bánts testvér!) — Sad 
sam ti brate, a što mi nisi došao pa me branio? (Mosta testvéred vagyok, és miért 
nem védtél meg?) — Nisam mogao. To nisam ja radio sa tobom, to je radila vlast! 
(Nem bírtalak megvédeni. Nem én csináltam azt veled, a hatalom csinálta!) — 
Ami igaz, mert nem kellett azt a mozsori magyaroktól kérdezni, hogy ki a dob-
rovoljac, hogy ki kapott a királyi Jugoszláviától kilenc hold földet jutalomba? 
Azt elárulták a papírok. A kataszteri nyilvántartásból pontosan kiderült az, 
hogy ki harcolt a Monarchia ellen. Nem mondhatom azt, hogy mi ott, negyven-
egyben nem vártuk a magyarokat. A királyi Jugoszláviában is jól megtapostak 
bennünket. Kuss volt a nevünk! Beszélj szerbül, hogy az egész világ megértsen! 
Szégyen volt magyarnak lenni. A többség szégyellte a magyarságát, mert abból 
csak hátránya származott. Én nem szégyelltem, mert engem arra neveltek. 
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Szóval, aki a pincébe került, az csúnyán ráfizetett. 
— Tudod, hogy féltünk mi ott lenn! Sírtunk. Mindent hallottunk: a megkín-

zottak jajgatását, üvöltözését! A bufogásokat! És mindenki arra gondolt, hogy 
most ki következik. Amikor visszalökték közénk a Rideg Jani bácsit, az legurult 
a lépcsőkön és mozdulni sem tudott, annyira összeverték, hogy úgy kellett a 
helyére húzni, helyet csinálni neki, mert még helye sem volt! — Ezt attól a két 
Petrik gyerektő l hallottam, akiket fölhozattam a pincéb ő l. Túl sok volt nekem 
az a hat ló, ők segítettek a lovak gondozásában. 

Úgy két hétig tivornyázhatott a cs őcselék a Suzi ć-féle nagyvendéglőben. És 
ha megtetszett nekik valaki a megkínzottak asszonyai közül, azt meg is gyaláz-
ták. Dušan Tubi ć—Dujannak hívták a kihallgató tisztet, a bátyám barátja volt. 
Az apámat is kihallgatta. Az apámnak az volta szerencséje, hogy öt nem nagyon 
ismerték a faluban, ö a két világháború között kinn élt a bánáti tanyánkon, szinte 
csak ünnepnapokon járt haza. Az ő  talpát is elkezdték veregetni, de őt inkább csak 
ijesztgették. — Te is tudod — mondta a vallatójának —, hogy hogy éltem, bejártál a 
házunkba. No, az apámat nem zárták be a pincébe, őt hazaengedték. 

Már nem tudom pontosan, hogy melyik napon, az biztos, hogy november 
7-e előtt, mert én november 7-én vonultam be katonának, lövöldözték le a meg-
gyötört magyar férfiakat. 

Éppen visszaértem Titelr ő l a falunkba és a parádés kocsi bakjáról láttam a 
sortüzet. Négy-öt golyószóró szólt, azok az orosz, tányéros golyószórók voltak. 
A szerencsétlen mozsori magyarok meg álltak, d ő ltek, térdeltek egymásba ka-
paszkodva — és add ki nekik! Kaszálták őket! Vérrel telefröcskölve láttam utána 
még napokig azt a falat, ott a központ egyik mellékutcájában, melynél a kivégzés 
megtörtént. Egy sárgára meszelt verett fal volt, tele golyóval. Nem tör ődött az-
zal senki sem, hogy én szemtanú vagyok. Látva a kivégzést, úgy megmeredt a 
lábam, hogy alig bírtam lejönni a kocsiról, pedig hát sportoltam. Nem volt mind-
egy. Az életerős magyar férfiakat nyírták ki, hetven-nyolcvan embert, a leglel-
két! Előző leg azokkal a fiatalabb magyar gyerekekkel, akiket életben hagytak, 
árkot ásattak a Nagycsatornán túl, a dögtemet őben, ahová az elhullott állatokat 
földelte el a sintér — és oda kerültek a kivégzett mozsori magyarok tetemei is. 
Azokkal a gyerekekkel dobáltatták kocsikra a hullákat, és miután elvégeztették 
velük a munkát, megfenyegették őket. Azóta is hallgatnak. Mert egyszer ű  em-
berek ők, akiket könnyű  megfélemlíteni. 

A mozsori gyilkosok, magyarfalók nem sokáig tudtak együtt élni áldozataik 
rokonaival, hozzátartozóival. Ugyanaz volta helyzet Zsablyán is, meg Csúrogon 
is, a Sajkás-vidéken, ott lenn a köldökben, ahol nagyon elárvult az élet. A zsab-
lyai meg a csúrogi szerbek már negyvenöt januárjában kirabolták és útnak indí-
tották az ottani életben maradt magyar lakosságot Járek felé, ahonnan senki 
sem térhetett vissza a szül őföldjére. Járek akkoriban kiürített dél-bácskai sváb 
falu volt; átmenetileg, míg a délszláv telepesek meg nem érkeztek, a járeki há-
zakban szállásolták el, tartották fogva a magatehetetlen Sajkás-vidéki magyar 
öregeket, asszonyokat és gyerekeket. A mozsori magyarokat negyvenöt tavaszán, 
negyvenöt áprilisában telepítették ki a saját szül őfalujukból. A kitelepítést már 
nem láttam, katona voltam akkor, ám a húgom részletesen beszámolt róla. Nem 
tudom, hogy a mozsoriak többsége akarta-e a magyarok kitelepítését. Voltak 
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ott becsületes szerb emberek is. Meg aztán a számítók se nagyon törekedhettek 
arra, hogy kitelepítsék a magyarokat. Mert a magyarság mindig is jó munka-
erőnek számított. A véresszájúak vitték akkoriban a szót. Lehet, hogy ók is utá-
nozni akarták a csúrogiakat meg a zsablyaikat. Úgy tudom, hogy tartottak vala-
mi gyűlést a faluban; tán azon a konferencián döntötték el azt, hogy meg kell 
tisztítani a magyaroktól Mozsort. 

Nem könnyű  az embernek elhagynia a szül őföldjét! Nem könnyű  szétszó-
ródni a nagyvilágban! Mozsoriak voltak a: Törökék, Búzáék, Pusztiék, Zsámbó-
kiék, Petrikék, Tóték, Mártonék, Pálfiék, Balázsék, Dudvásék... Közülük sokan 
átmentek Magyarországra. Palánka környékén szóródtak szét a Bíróék, a Var-
gáék... Még Ausztráliába is jutott a mozsori magyarokból. Sokan kimentek Né-
metországba vendégmunkásnak a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején, 
amikor arra lehet őség nyílott. Ha már nem élhetnek a szül őföldjükön, akkor 
mindegy az, hogy hol élnek. Ott élnek, ahol legalább megfizetik a munkájukat. 
Vagy még ott se. 

Minket ez a rendszer tett hazátlanná, annak a levét isszuk még ma is! 
És az önkénynek, az er őszaknak, a szabad rablásnak, a kitelepítésnek azóta 

sincs vége. 
A gyilkosok sem jártak jobban! Lassan a saját fajtájuk is hátat fordított 

nekik. Aki irányította az öldöklést, az kés őbb fölfordult a szekerével, a hordók 
nyomták agyon. A gyilkosok közül sokan lezüllöttek, belehülyültek az ivászatba. 
Mert mindenkinek van, csak az állatnak nincs lelkiismerete. Es akárhogy mene-
kül az ember, a lelkiismerete el ől nem tud elmenekülni. 

Még ez a szerencse! 
Megtizedelték, meggyalázták a fajtámat. A szül őföldemről is elűztek. Hogy 

ezzel a teherrel mégis talpon tudtam maradni, azt én annak köszönhetem: min-
dig elfoglalt ember voltam. Utáltam a politikát, a kommunista pártba sem lép-
tem be. Apám mindig azt mondogatta, csak azok az emberek politizálnak, akik 
nem szeretnek dolgozni: a gazemberek, a csirkefogók,... A becsületes ember 
munkával keresi a kenyerét. No meg aztán a sport segített ki! Sportoltam, fo-
ciztam. És semmit sem fogok fel tragikusan. Most is állandóan mozgásban va-
gyok, bogarászom a gyümölcsösömet, csak addig nem mozgok, amíg alszom. 
Meg sokáig fiatalok között dolgoztam. Egy ideig igazgató voltam az internátus-
ban, ott is megpróbáltak beszervezni a pártba. Nem ment. Senkit sem tudtam 
terrorizálni.  

Én is csodálkozom azon, hogy nem roppantam össze ez alatt a borzasztó 
teher alatt. Nem akarok panaszkodni, mert az apám mindig azt mondta, hogy 
nincs szegény ember, csak lusta, nemtörődöm ember van. — Mert én se nagyon 
szeretek dolgozni — magyarázta —, de aki családot alapít, annak kutya kötelessé-
ge törődnie a családdal. Ő  az életre tanította a gyerekeit. Példával nevelt. Három 
hold búzát a bátyámnak, a n ővéremnek meg nekem kellett levágni. — Tanulják 
meg, mi az élet! — Mit tud az a kisgyerek csinálni? — hallottam a beszélgetésüket 
félálomban. — Ha egy kévére valót csinál, már az is haladás. 

Az életerős magyar férfiakat nyírták ki! Még ma is el őttem a kép: jövök a 
parádés kocsival, és amikor benéztem az utcába, akkor l őtték őket agyon. Majd-
nem leestem a bakról. Ők meg hullottak, mint a legyek. Aztán behajtottam a 
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parádés kocsit a nagy kapun, a községháza nagykapuján, és nagyon be voltam 
szemetelve. Sajnáltam őket, az ismerősöket, a barátokat. Az egyik unokatestvé-
rem is közöttük volt. 

Az az igazság, hogy az apákat, a megkínzott és lel ő tt férfiakat nem adhatjuk 
vissza. Dróttal kötözték őket egymáshoz, még azt is hallottam, nem tudom, igaz 
volt-e, hogy jó néhányuknak megdrótozták az ajkát, hogy ne tudjanak kiabálni. 
Azzal a dróttal, amit a disznók orrába nyomnak, hogy ne túrjanak annyira. A 
Rideg Jani bácsit állítólag karóba húzták. Ő  a zenekarban játszott, talán az volt 
a bűne, hogy a razzia idején ment a magyar katonákkal és ő  mutatta meg azt, 
hogy ki hol lakik Mozsoron. De ő  ezt nem önkéntesen tette! Nem tudom, mi 
igaz mindebbő l. Mindezt később mesélték a szerbek egymásnak duhajkodás 
közben, amikor berúgtak,... Lehet, csak azért meséltek ilyeneket egymásnak, 
hogy könnyítsenek a lelkükön. Vagy dicsekvésbő l? Primitív ember dicsekszik az 
ilyesmivel. 

A mozsori magyarok gyilkosai közül többen magasabb beosztásba kerül-
tek. A háború utána magasabb beosztáshoz csak tánciskola meg faiskola kellett. 
Nagy részük belehülyült az ivászatba. 

Régen jártam már a szülőfalumban, ahonnan el kellett költöznünk. A 
nővérem még egy rövid ideig ott élt, de aztán ő  is elköltözött onnan. Én azt 
gondolom, hogy a háborús időket a szerbek is legalább annyira megszenvedték, 
mint mi, magyarok. A családi házunkba nem mentem be, ott 51-ben, akkor men-
tem el Mozsorra focizni, már bosnyák telepesek laktak. Állítólag Boszniában 
fölgyújtották a házaikat. Ők is éppen olyan szerencsétlenek voltak, mint mi. Ha 
ma ott megjelennék, úgy fogadnának, mintha semmi sem történt volna. Egyi-
künk sem emlegetné a múltat. Legalább egy hétig nem engednének el az is-
merősök. Persze, a szerbek közül is sokan azt hiszik, mert ilyesmivel dumálják 
teli a fejüket, hogy mi 56-ban jöttünk ide, hogy mi Magyarországról menekül-
tünk ide az 56-os cirkusz idején. És az őslakosok közül senki sem érez magában 
annyi becsületet, hogy felvilágosítsa őket. Persze, sokan azt hiszik, hogy amiről 
nem beszélnek, az nem történt meg. 

No, nekem a szül őhazám változatlanul Mozsor és környéke. Nekünk az 
volt a szerencsénk, hogy a családban mindig megbeszéltük a történteket. Mi 
sosem hallgattunk el semmit. Én id őnként még nyíltan is pofáztam. Egyszer 
fociztunk a belügyesekkel, velük is megmérk őztünk. Összevissza rugdostak ben-
nünket. Mondtam is nekik: eleget gyilkoltatok bennünket, ne gyilkoljatok már 
megint! Utána fölhívattak a belügybe, hogy miért beszélek én ilyeneket. — Hát 
azért, mert így volt, s elmeséltem nekik is a sorsunkat. No, akkor lecsöndösöd-
tek. — Tudjuk, hogy így volt — mondták. Akkor már a belügyesek is kezdtek 
urasodni. Nyakkendőben jártak, de attól még nem változtak meg, csak ők hitték 
azt, hogy megváltoztak. 

Csúrog, Zsablya meg Mozsor lakosságát 45 elején telepítették ki, és én azt 
hiszem, hogy Újvidéken vagy Belgrádban err ő l a fejesek is tudtak. Ha nem tud-
tak róla, akkor még nagyobb a b űnük. 

A mozsori magyarok tetemei még mindig ott vannak a dögtemet őben. Mi 
itthon gyújtunk értük gyertyát. 
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BURÁNYNÁNDOR 

KARÁCSONYBÖJT 
REGÉNYRÉSZLET 

Tudom, biztos, holtbiztos vagyok benne, hogy a világ legjobb asszonya a felesé-
gem, s mégis én vagyok a legboldogtalanabb ember a földkerekségen. Remény-
telenül boldogtalan. Persze neki ezt így nem merem megmondani, nos nem 
azért, mert félek a haragjától, nem err ő l van szó, de úgy gondolom, hogy ember-
telenség lenne: ő  önzetlenül minden tőle telhető t megtesz, hogy boldoggá te-
gyen, én meg akkor (valamiféle őszinteségi kényszerre hivatkozva) vágjam a 
szemébe, hogy kár a gőzért, hiába minden erő lködése?... 

Most karácsony böjtjén is, már napokkal ezel ő tt milyen szeretettel készült 
á karácsonyfa feldíszítéséhez, noha neki ehhez az egészhez most igazán semmi 
köze; nemcsak a forma kedvéért csinálta, nem úgy, hogy ha már ez a szokástok, 
hát legyen egy fa, ne mondd, hogy én nem akarom; nem!, mintha valóban mély-
ségesen átérezte volna, hogy a szeretet ünnepére kell megfelel ő  jelképet készí-
teni, akarta, tett róla, hogy a karácsonyfa igazán a szoba dísze legyen, hogy ha 
rávetődik a tekintetem, csakugyan gyönyörködhessek benne. Nem esett nehezé-
re, de éppenséggel kedvvel csinálta a bablevest meg a mákos csíkot a karácsony-
böjti ebédre, ezzel is kedvemben akart járni: a mostani karácsonykor se hiányoz-
zon otthonunkból az, a szeretetnek az a melegsége, amit éreztem akkor, régen, amikor 
még az édesanyám gondoskodott erről, vagy később, az első  házasságomban... 

Becsültem ezt a törekvését, a magam módján igyekszem viszonozni, fontos 
a számomra (egyfajta önzés ez is?), hogy lássam: boldognak érzi magát. 

Olyan időket élünk, amikor ez szinte lehetetlen. Sosem volt nehezebb ta-
lán. De nagyobb szükségünk sem volt rá soha. Néha este, vacsora után, amikor 
leülünk a tévé elé, s átgondoljuk újra a napközben elszenvedett lelki megráz-
kódtatásokat, hol egyikünk, hol másikunk sóhajt fel, mint az este is amolyan 
vigasztaló, önvigasztaló elégedettséggel: 

— Még az a jó, hogy ez van, ez a békés otthon, ahová csöndben el tudunk 
bújni... — mondja ő  rendszerint elsőnek. 

Ez — egyetértek vele. Amit mond, nem szorul magyarázatra. 
— Borzasztó ez a nyomor! 

Az, csakugyan. 
Hát mi is alig jövünk ki a nyugdíjból, s van, aki csak a tizedét kapja, 

szörnyű , hogy élhetnek emberek! Még ahol gyermek is van! 
Rettenetes. Még szerencse, hogy a kenyér meg a burgonya olcsó. Azt 

megveheti mindenki... 
Persze. De nem ehetsz mindennap burgonyát. 
De ehetsz. 
Meg hova jutunk így? Az ember néha szeretne elolvasni egy könyvet. 

Honnan? Még gondolni sem lehet arra, hogy könyvet vegyél... 
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— Nehezen. — Állok csak tanácstalan várakozásban. 
Bele kell ő rülni csakugyan. 

Csak ingatom a fejem. Azt hiszem, én még nála is kilátástalanabbnak látom 
a helyzetet. 

Ha tudnánk legalább, hogy meddig még — mondom kés őbb. Ez talán min-
dennél nehezebb, senkinek fogalma sincs róla, hogy mikorra várható valami 
javulás. 

Meddig? Ki tudja — nyúl az asztalon heverő  újságért. 
Ez van. Ez kell nekünk — ereszkedek le mellé a rekamié barnameleg bár-

sonyára. 
Mintha csak ezt várta volna. 

De azért szeretsz, ugye? — hozzám hajol, nyakam köré fonja karjait. 
Persze. Nagyon — nézek a szemébe. Megtanulhattam már, ha ezerszer 

mondtam is ezt eddig, akkor sem elég, újra csak meg kell er ősítenem. 
Biztos? 
Biztos. 
És mindig fogsz? 
Örökké. Amíg csak élek. Mindig csak téged. 
Sosem fogsz itt hagyni? 

— Nem. Nem őrültem meg. 
Komolyan mondod? — a hangsúlya is mintha kétked őre váltana. 

— A legkomolyabban. Soha sehol még egy ilyen asszonyt nem találnék. 
Nem kellett gondolkodnom a válaszon, ezt már korábban, egyszer s min- 

denkorra megfogalmaztam magamban. 
— Nekem csak ez a fontos. 
Csak most engedi el a nyakam. 

Nekem is. Hogy te szeress. Nem számít semmi más. Hogy ott, kinn mi 
történik, nem érdekel. Csak szeressük egymást, csak ez a fontos, akkor mindent 
ki lehet bírni. 

Ki. Így csakugyan ki. Valóban a sors akarta így, hogy összetalálkozzunk... 
A sors akarta így. Igazán sokat gondolok erre. A sors kezének a szerepére. 

Nemcsak azén viszontagságos életemnek, de az apám, nagyapám, dédapám meg 
a többi elődöm életének fordulatain gondolkodva is. Meg létfontosságú mostani 
dilemmáim, kételyeim eldöntésének (újra és újra eredménytelennek bizonyuló) 
próbálgatásakor is. 

A feleségem is igazat mond, én is őszinte vagyok, amikor szerelmet vallok 
neki. Nem tudok elképzelni még egy asszonyt, aki ezekben a nyomorúságos 
időkben ennyire mellettem állna, aki önzetlenségével, áldozatkészségével, oda-
adásával, szeretetével ennyire tudna és akarna nekem fenntartás nélkül segíteni 
ebben a testet-lelket sanyargató reménytelenségben; de mégis, amikor egyedül 
ülök, vagy éppen állok az északra nyíló ablakomban kémlelve az égbolt elérhe-
tetlenül távoli kékségét, de nemegyszer már amikor vele vagyok is, messze elka-
landoznak a gondolataim, az akaratom, az irányításom nélkül, elszakadva 
tőlem, olyan utakat keresve, amelyeket titokzatosan magamba zárva hordok. 
Naponta ér egy vagy több olyan heveny megrázkódtatást kiváltó váratlan ütés, 
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amely után úgy érzem, nem marad számomra más, mennem kell, el innen, amíg 
lehet; be kell látnom, még a vak is látja, a megbecsülés helyett nekem itt napról 
napra csak a megalázás jut ki, s akármennyire fáj, itt kell hagynom a szül őfölde-
met, kellett volna már pár ével ezel ő tt (ahogy akartam is), különben hiába ka-
pálózok, nem tudom elkerülni a szégyenteljes pusztulást. Karácsony böjtjén, 
délelő tt a szobám ablakában állva nézek ki az északra nyíló ablakon át a viharos 
szélben hajlongó jegenyenyárfákra. Évek óta hallhatunk már a hozzánk érkez ő  
szerb menekültek ezreir ő l. Borzalmas látvány volt a tévé képerny őjén, a sport-
csarnok elő tt, a szerencsétlen üldözöttek végtelen sokasága, ezrek és ezrek 
kényszerültek életüket mentve szinte mindenüket odahagyva menekülni a biz-
tonságot ígérő  anyaország felé. A fegyveres támadás el ő l futó szerbek hol más-
hol keresnének oltalmat, mint éppen Szerbiában? Kik hívnák, fogadnák be őket, 
ha nem az anyaországi testvéreik? S ők jönnek, ezren és százezren. Alapvet ő  
emberi érzés a rokonszenv, az együttérzés, a sajnálkozás, a részvét s aztán ezen 
alapul a segítőkészség az ezzel járó áldozatvállalással... S nem! Borzasztó lát-
nom magam: ennyire kivetkőztem (a körülmények hatására) emberi mivoltom-
ból?, nem tudom sajnálni őket, ső t még szörnyűbb, éppen ellenkező leg... Halla-
ni, olvasni is lehet, hogy a legnagyobb tömegeket éppen ide, Bácskába irányítják, 
s nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy ez a szerb vezetés tudatos, az 
itteni magyarság ellen irányuló politikája; így akarják, mint újabb kolonizáció-
val növelni itt Bácskában a szerbek létszámát, s tovább csökkenteni a magyarság 
részarányát az itteni összlakosság számában. Nem mondják ezt ki így nyíltan, de 
a szándék félreérthetetlen. Látszik ez abból az er őszakoskodásból is, amellyel 
az egyes, viszonylag tiszta magyar lakosságú helységekt ő l követelik a minél na-
gyobb számú szerb menekült befogadását, ami ugye (mondják ők) csak ideigle-
nes, hiszen megteremtődnek majd a feltételek az elhagyott otthonaikba való 
visszatéréshez, amiben persze senki sem hisz. (Hihetetlen a hasonlóság, s most 
sem tudok szabadulni a gondolattól: így volt ez ötszáz évvel ezel őtt is, a lentről, 
Szerbiából a török el ő l menekülő  szerbek tízezrei is a magyar haza földjén tele-
pedtek le, nemcsak Bácskában, de településeik nyomai ma is megtalálhatók a 
Duna mentén egészen Esztergomig, akkor is abban reménykedtek, ők is meg 
nyilván a vendéglátóik is, hogy a törökök ki űzésével hamarosan visszatérhetnek 
hazájukba. Ebbő l aztán nem lett semmi. A török ötszáz évig a Balkánon maradt. 
Az északra menekült szerbek pedig föltalálták magukat az új környezetben. 
Nemcsak gazdagodtak, de kultúrájuk fejlesztéséhez is csak itt adódott le-
hetőség. S a műemlékeket, amelyek az évszázadokkal ezel őtti gazdagságukról 
tanúskodnak, ma is ápolják, nagy gonddal vigyáznak rájuk hangsúlyozva, hogy 
ezek bizonyítják, micsoda kultúrateremt ő  erővel rendelkezett a szerb nép az 
üldöztetés idején (biztos, hogy a szentendrei régi templomoknak a mai ember-
hez is van üzenetük, s nem is csak a szerbekhez). De egy-egy ilyen gondolat is 
csak fájdalmat ébreszt bennem, most is eszembe jutnak a nyolcszáz éves vagy 
ennél is régibb romokban heverő  vagy teljesen a föld alá került magyar m űem-
lékek, amelyeket mintha minél el őbb el akarnának pusztítani, hogy lehet ő leg 
nyoma se maradjon annak a kultúrának, amelyet őseink a török hódoltság el ő tti 
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lennének a leküzdhetetlen s egyszerre forrón perzsel ő  követelés a testi érintke-
zés után. 

Hihetetlen (vagy nevetséges?), hogy hatvan-hetven között ilyen érzések ra-
gadják hatalmába az embert. De nemcsak ez. Az egész történetet, ahogy így 
összejöttünk, ezt, akivel megtörtént, én magam sem tudom elhinni. 

Finom a pálinka. Tetszik nekem így. Kapok még? 
— Máris. 

Éhes vagy? 
Á, nem. 
Mindjárt kész az ebéd. 
Jó, nem kell sietni. Még most megyek az öregért. 

— Fél óra még és megfő  a tészta. 
Már a mákot is megdaráltad? Mért nem szóltál? 

Most, mint egy futó árnyék, megérint a b űntudat. Azt hihette talán, hogy 
végre ráadtam a fejem, s elkezdtem a szekrény aljában évek óta porosodó, a 
szakmai érdekességek miatt megőrzésre félretett újságlapok szelektálásához. El 
is határoztam ezt már reggel, de aztán csak nem futotta rá a lelkier őmből. 

Ugyan, az a kis mák! 
Nehéz az... 

— Dehogy. Mindjárt kész minden. 
— Finom illata van a bablevesnek... 

Nagyon jó ez a bab, gyorsan megfő tt. De most már nem maradt. Ez volt 
az utolja. 

— Jó, majd veszek. Itt a piacon mindig az a szlovák. A sárgarépája is jó volt. 
— Mindjárt megterítek — teszi le poharát a mosogató melletti munkapult-

ra —, te meg... Hallgatod a rádiót? — áthallatszott a szobámból a tranzisztorból 
áradó karácsonyi ének. 

Megterítek én! 
— Á, ne. Most ne. Menj csak te, hozd a tatát, már biztosan várja, hogy... 
A szobám felé menet, az előszobában hallom a lépcsőházból a fölfelé gya-

loglókat, belém nyilall a balsejtelem: megint bedöglött a lift. Kizárom a bejárati 
ajtót, nézem a felvonót, nyomkodom a gombját, hiába, semmi életjelet nem ad 
magáról. 

Képzeld, megint a felvonó — megyek vissza feleségemhez. 
Mi, nem megy? 

— Nem. Most képzeld! 
— Ez most már borzasztó. 

Hát ez most már minden másnap meghibásodik. Nem tudják megjavítani, 
mondják a mesterek, nincs alkatrész. S még kilátás sincs rá, hogy majd lesz. 
Tudod, mi megy, ha megfizeted őket, akkor a hiányzó alkatrészt a szomszédból 
leszerelik, s áthozzák ide. 

Épp olvastam én is az újságban. De most mit csinálunk? Elmész azért a 
tatáért? 

Nem tudom. 
Hívd föl, kérdezd meg. 
Borzasztó, mindig ilyenkor döglik be. 
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Pedig éppen szerettem volna, hogy itt ebédeljen ma velünk. 
— Hát igen, ki tudja, lehet, hogy ez az utolsó karácsonya. Ilyenkor már... 

Biztos, hogy nem megy? Nézd meg még egyszer, lehet, hogy csak nyitva 
hagyták valamelyik emeleten az ajtót... 

— Dehogy — mondom elmenőben, hallom a lépcsőházból a gyaloglók lépte-
it, de kimegyek, ellenőrzöm még egyszer. A helyzet változatlan. 

— Nem megy? 
Nem — nyúlok a telefonért. — Fölhívom, és ahogy gondolja, de nem hi-

szem, sok lenne ez már neki... 
Csak telefonálni ne kellene, különösen így, dél felé, annyira elavult a háló-

zat, annyira foglaltak a vonalak, hogy néha fél órába beletelik, mire megkap egy 
számot az ember. De általában én el őbb kapok idegrohamot, mint a keresett 
számot. Elmagyarázom, mi történt, náluk is ritkaságszámba megy az a nap, ami-
kor üzemel a felvonó. Hiába terveztük el, nem lesz meg tatával a közös ebéd. 
Megesszük majd így is a bablevest, a mákos csíkot, el őtte összerágjuk a mézbe 
mártott fokhagymát, a diót, az almát, de az íze nem lesz az igazi. Hiába igyeke-
zett a feleségem, hogy igazi karácsonyi ebédet készítsen nekünk, nem marad 
más, tudomásul kell venni, hogy néha minden igyekezet ellenére sem teljesülhet 
a vágyunk, elmaradnak a boldogság áhított pillanatai. 

Visszamenve a szobámba újra kinéztem a ház el ő tti sivár térségre, a viharos 
erejű  szél erőszakosan rázza a félig felhúzott ablakred őnyöket, lehangoló, el-
kedvetlenítő  a látvány: a homokozóból szemetesgödör lett, a köréje rakott pa-
dokból csak a betonalapok éktelenkednek, a deszkákat már évekkel ezel ő tt fel-
feszegették és elvitték, ugyancsak felszedték a térr ő l a piros selyemtéglát is. 
Gazdátlanság, nemtörődömség... 

Talán nem véletlen, hogy ilyenkor ennek ellentéte jut az ember eszébe. 
Elképzelem, milyen lehet most (s volt már egész decemberben) a karácsonyi 
díszektől, színes fényreklámoktól ragyogó Váci utca. Emlék. Amilyen szép, 
olyan elérhetetlen. Talán az is marad. Örökre már. Csak álmodozhatok róla fájó 
szívvel, de alkalmam nem lesz már soha többé, hogy így, karácsony este végigsé-
táljak a Vörösmarty tértő l az Erzsébet hídig. Börtön. A szegénység, a nyomor 
áttörhetetlen börtönfala. Van már öt-hat éve, hogy megindult az áradat. Hányan 
elmentek, s hallom, sokan beleőrültek a honvágyba, jönnének vissza, de eladtak 
itt nagy hirtelen házat, lakást, mindent, amit lehetett, s most nem tudják... (Hát 
igen, lehet, hogy visszajönni nehezebb, mint elköltözni, s erre már el őre gondol-
ni kellene.) Én meg itthon őrülök bele, hogy nem megyek, nem mehetek el, hogy 
nem tudok elszakadni a megállíthatatlan pusztulás fájó látványától. Évek óta 
készülök már. Szakadatlan tépel ődés. Döntenem kellene végre, de egyre halo-
gatom, pedig tovább most már nem szabadna. Határozni kell s véget vetni a 
bizonytalanságnak, különben akármilyen kötélidegei vannak az embernek, 
előbb-utóbb csak felőrlődnek a kétségek között. Számtalanszor latolgattam már 
az elmenés és az itt maradás melletti érveket, a tények végtelen sora bizonyítja, 
hogy számomra (számunkra) itt nincs tovább élet, hogy olyan mélyen süllyed-
tünk a nyomorba, hogy akármilyen gyorsan változna, javulna is a helyzet (amire 
viszont semmi kilátás sincs), egy olyan európai formájú élet mire itt kialakul, mi 
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azt már meg nem érjük. Talán az unokáink. De az sem biztos. S őt, nincs kizárva, 
hogy (mert hány háború lehet itt még az elkövetkezend ő  évtizedekben?) nekik 
még nehezebb lesz. És sajnos, a tapasztalataink alapján éppen ezt kell legvaló-
színűbbnek tartanunk, ha nem is akarjuk ezt elhinni; mert ki hitte volna öt-hat 
évvel ezelő tt, hogy Boszniában kitör a belháború, s hogy évekig tart az ember-
telen öldöklés és pusztítás, ha mutatkoztak is ennek jelei, ha néha elképeszt ő  
formát öltött az együtt él ő  nemzetek egymás elleni uszítása, s a gy űlöletkeltés-
nek ezt a módját nem lehet másként, csak mint a háború el őkészítésének egyik 
eszközét megítélni, a józan ember mégis úgy gondolta: csak nem őrültek meg, 
hogy a huszadik század végén itt, Európában háborút robbantsanak ki, hogy a 
szomszédok, csak azért, mert az egyik szerb, a másik horvát vagy muzulmán, 
agyonlőjék egymást, kifosszák egymás lakását, felgyújtsák a másik házát; nem, 
hogy ilyesmi előforduljon, s még itt nálunk, ahol öt évtizeden át a testvériség-
egység szellemében nevelték a nemzedékeket, ez teljesen lehetetlen. S végs ő  
soron, ha akadna is egy-két őrült (mert minden nemzet soraiban akad ilyen), aki 
meggondolatlanul puskát ragadna, ha a bé nem gyógyult régi sebek miatt itt-ott 
el is sülne talán nem is csak puska, hanem az ágyú is, az sem jelentené még 
okvetlenül a háború kezdetét, hiszen Európa, az európai államok különféle szö-
vetségei, uniói nem engednék meg, az els ő  veszélyes jelre erélyes figyelmeztetés-
sel vagy akár katonai beavatkozással könnyen meggátolhatnák, hogy az esetle-
ges fegyverropogás háborús méreteket ölt ő  vérengzéssé fajuljon. Minden józan 
érv emellett szólt, minden körülmény azt sugallta, hogy nem kell nagyméret ű  
háborútól tartani. Aztán kútba estek az ész érvei, éppen az ellenkez ője lett an-
nak, amit föltételeztünk. A nemzetközi közösség ugyan beavatkozott, rakétáival 
is, de csak miután megunta a pusztítást, s mikor megijedt a menekültek százez-
reitől. Ezekbő l jutott mindenhova, de hozzánk futottak legtöbben. A nagyszerb 
álom, hogy Szerbia határa valahol az Adriánál húzódik, mert arra is vannak 
szerb települések, és minden szerbnek egy államban kell végre élnie, hát ez az 
álom majdnem teljesült (mondhatnánk most nem kis gúnnyal és elégtétellel, ha 
nem mi ittuk volna meg ennek is a levét), majdnem egy államban élhetnek.a 
szerbek, csak nem a határokat tolták kijjebb, hanem a kintiek menekültek a régi 
határok közé. Mondhatnánk, hogy a sors iróniája, azokkal bánik el ilyen kegyet-
lenül, akik mérhetetlen g őgjükben és önimádatukban minden más nemzet fölé 
helyezik magukat (példák a mi történelmünkb ől is). De hát vigasznak kevés ez 
azért a nyomorért, amibe a háborúskodással taszítottak bennünket. S újra csak 
azt juttatja eszembe, amit el őbb is, ha végiggondoltam az elmúlt évek itteni 
eseményeit és a jövő  kilátásait, hogy el kellett volna mennem már évekkel 
ezelő tt, amikor a legtöbben szedték a sátorfájukat, s amikor már én is elkezdtem 
gyűjteni a szükséges okmányokat az áttelepüléshez. Azóta többen már vissza is 
jöttek, én meg még mindig győzögetem magam, hogy nem szabad várnom, men-
nem kell, amíg lehet; láthattuk, Boszniában is azok jártak jobban, akik idejében 
megléptek, Ők még eladhatták lakásukat, holmijaikat, kés őbb, a háború kitörése 
után örülhetett, aki a bőrét menthette legalább. Lehet, hogy komolytalan már 
ez azén elvágyódásom, hiszen ennyi id ő  alatt lett volna alkalmam átköltözni,. ha 
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nagyon akartam volna, s ha csakugyan megyek, a nyomorúságos nyugdíj mellett 
sem kényszerülök koldulásra, valahol a Nyugat-Dunántúlon (ahol a rododend-
ronok is jól érzik magukat) veszek egy kertes házat, kedvemre biokertészkedhe-
tek, nemcsak az én asztalomra, hanem a piacra is jutna az egészséges élelmi-
szerbő l, s így bevételre is számíthatnék; hogy mégsem voltam erre képes, hogy 
tehát minden józan érvelés ellenére maradtam, erre magamnak sem elég 
meggyőző  a magyarázat, hogy nem hagyhattam itt az apámat, aki — annak elle-
nére, hogy öreg szülők tizedik gyermeke — immár a századik életévéhez közele-
dik, de jobb egészségnek örvend, mint a fia, s hallani sem akar róla, hogy beköl-
tözzön az idősek otthonába, mert — mint mondja — aki oda bemegy, egy sem él 
két hétnél tovább. Végeredményben mégis bel őle s rajta keresztül a többi 
ősömbő l táplálkozik az elvándorlással kapcsolatos határozatlanságom; hogy az 
öregapám valamikor a század fordulóján a nagy leégés után mindenféle jó tanács 
ellenére hátat fordított Bácskának, s népes családjával elvándorolt, föl, északra 
(ahonnan a török elűzése után az ősei a zentai határba települtek, vagyis inkább 
visszatelepültek, mert úgy tudták, s máig tartja magát ez a mese a családban, 
hogy itt éltek már a török id ők elő tt is, s hogy valamelyik elődöm a budai (vagy 
óbudai) apácáknak volt az itteni tiszttartója; amennyire vissza tud emlékezni, az 
apám is mondja, hogy az ő  öregapjának, ama bizonyos Kis Burány Péternek — 
Bánátból, Tiszaszentmiklósról szöktetett meg egy tizenhat éves libapásztor-
lányt, aki később tizenkét gyermeket szült neki —, hát ennek a dédnagyapámnak, 
úgy másfél évszázaddal ezel ő tt, nyolcvan lánc földje volt valahol a Zenta és To-
polya közötti nagy pusztaságban; az ősi hely azonban, ahonnan ama bizonyos 
tiszttartó a mohácsi vész után elfutott, az ő  háza a mai város területén állt, abban 
a részben, amit ma is tópartnak neveznek, s aminek, vagy legalább a romjainak 
a megkereséséhez már az els ő  visszatelepülők (nem ok nélkül) nyomban hozzá-
fogtak; állítólag a kalocsai érsekség levéltárában talált oklevél (amit a hagyo-
mány szerint saját szemével látott valamelyik hazatelepül ő  vagy még a török 
időkben hazalátogató ősöm) segítette őket az ősi fészek üszkös maradványainak 
meglelésében. 

Régen volt ez nagyon, bizonyítani, ellen őrizni ma már nehezen lehetne, de 
már maga az a tény, hogy a legenda nemzedékeken át fennmaradt, s hogy egye-
sek szerint az oklevelet a bácsi, mások szerint a k ői káptalan állította ki, s egy 
peres ügy eldöntésére vonatkozott, már ez is elhiteti velem, hogy agysejtjeimben 
elődjeimnek ezeket a távoli információit is örököltem, befolyásuk alól nem von-
hatom ki magam, meghatározzák magatartásomat, törekvéseimet, érzéseimet, 
indulataimat, ahogy tették ezt apámmal, de mindenekel őtt nagyapámmal is, aki 
(miután a bírósági költségek kifizetése végett feje fölül a tet őt is el kellett adnia) 
teljesen kisemmizve megpróbálta az ország északibb megyéiben keresni a bol-
dogulást, majd néhány év után immár egy új fiúgyermekkel gyarapodott család-
jával, de ugyancsak égbekiáltó szegénységben kénytelen volt visszatérni a zentai 
földekre (ez is egy bizonyíték arra, hogy bennem, a génjeimben testesültek meg 
az öregapámat előbb távozásra, majd utóbb visszatérésre kényszerít ő  ellent-
mondások), s itt a század első  éveiben testvérei segítségével újrakezdeni az éle- 
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tet, ahogy kezdték kétszáz évvel korábban a török távozása után visszakerült 
ősök, akiknek talán ugyancsak nyújthatott segítséget valamelyik a hódoltságot 
itt, helyben sikeresen átvészel ő , sok furfanggal megáldott rokoni leszármazott, 
noha errő l nem maradt fenn semmilyen bizonyíték. De az ellenkez őjérő l sem. 
Vagy lehet, hogy maradt is. Csak még nem került el ő . Nem tudunk róla. Az 
apám most, a százhoz közeledve olyan elevenséggel emlékezik vissza a század 
eleji évek némely eseményére, mintha azok éppen tegnap történtek volna; sok 
mindenrő l mesélt már korábban is, de hihetetlen, hogy bizonyos dolgok, ame-
lyeket gyermekkoráról szólva eddig sosem érintett, csak most jutnak eszébe, s 
így feltételezhető , hogy a következő  években merülnek még fel a család évszá-
zadokkal ezelő tti, egyelőre még homálytól fedett fordulataira is fényt derít ő  
események emlékei. Ha komolyan nem is reménykedhetek ebben, csak nem 
tartom kizártnak, hogy egyszer eszébe jut neki, a tizedik, a legkisebb fiúnak a 
nagy titok nyitja (ha csakugyan van ilyen), aminek segítségével aztán egyszeri-
ben megoldódna minden anyagi gondom. Ső t még az unokámé is. (Gondoltam, 
ez a karácsonyi ebéd, annak bensőséges hangulata talán felszabadít s elindít 
ilyen irányban az agyában valami új energiákat.) 

A szél erőszakoskodón rázza a red őnyöket, a zárt ablakok ellenére meg-
mozdul a fehér csipkefüggöny, a rádió a déli harangszót sugározza. Különös 
vagy éppen természetes, mikor megöregszik az ember, minden, a harangszó is, 
a karácsony is az elmúlt éveket, évszázadokat juttatja eszébe; nem a jöv ő  érdekli 
már, a nagy álmok, tervek helyett inkább az emlékein, az ősei sorsán gondolkod-
va múlatja az id ő t, sokszor szenvedélyesen keresve az elszenvedett kudarcok 
okait, mintha ezek kibogozásának bárminem ű  értelme lenne. Kinyitom a ru-
hásszekrényt, ennek aljában a konyhakertészet, a biogazdálkodás témáival fog-
lalkozó újságcikkeket halmoztam föl, nagy munka, de nekem éppen szórakozás 
is az egészet átválogatni, a kinyíló ajtóval a lábamhoz kiesik egy papírzacskó, 
kihullik belő le a száraz levendulavirág (évekkel ezel ő tt szedtem a kertben s rak-
tam be a molyok ellen az öltönyeim közé, illóolajuk már régen elpárolgott, sem-
mi riasztó hatásuk nincs, tudom, ki kellene már takarítanom, de mintha közvet-
lenül költözés elő tt állnék, s fölöslegesnek tartanék itt minden átrendezést, a 
feleségem többszöri figyelmeztetése ellenére sem tudok hozzáfogni a szekré-
nyeim kirámolásához), végtelenül nehezemre esik, hogy lehajoljak, fölemelem, 
de csak úgy bedobom a szekrény aljába a porosodó újságlapok közé; kedvetlenül 
turkálok a zsebkendők között, mintha naponta rettenetes nyomást kellene ki-
állnom, s ez, a védekezés emészti fel minden er őmet, kérdés, meddig tudja ezt 
elviselni az ember, s mi lenne most velem, valóban mi lenne, ha öt évvel ezel őtt 
nem találkozom össze véletlenül újra ezzel az asszonnyal, akinek, az ő  varázs-
erejének a titka az egyetlen kulcs az egészséges túléléshez. Újra szólít, kész az 
ebéd, csodálkozva nézek körül, nem is hiszem, lehetetlen, hogy a hangjától ka-
rácsonyi fényesség ragyogja be a szobám... 
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KOPECZKYLÁSZLÓ 

HAWAII FELETT EGY KIS FEHÉR FELHŐ  

A tenger őrjítőkék, a pálmák legyezőként táruló öt ujj... 
M e m e n t i s s i m o Móric!  Vagyis... képes levelez őlap. „Big tree peek 

a boo" — ezt olvasom a hátán. Alatta gyermekem sorai a lá: „... mondjátok meg, 
hogy könnyeit ne ontsa, mert fiának kedvez a szerencse..." 

Big tree peek a boo, ti tudjátok rég... 
Hosszú levelek után már ott tartunk, hogy anzikszon tájékoztatódunk itt a 

Költő  utca 34-ben (Oh mi drága e lakocska nékünk) arról, hogy eztán már több 
levél lesz, egy-egy telefon, telex, E-mail. 

Nyugtalanul forgatom Meseország képét. A tervek jószerivel sikerülnek, 
nyavalyák múlnak, kuncognak a centek a zsebben, szitál alá a zöldszín bankó. 

Festő  barátomnak magyaráztam minap a levelesláda-cselt. 
A ládába tenni kell egy csalogató levelet, az vonzza magához a küldeményt. 

(De mindenképpen felcsillan az ember szeme, ha látja, hogy nem üres.) 
Gyakorlott levélváró vagyok. Az eolhurfa er ősödésébő l vagy halkulásából 

tudok következtetni: levél jön. 
(Megöl a szélcsend!) 
Százszor vártam, egyszer megjött, mi ez, ha nem megérzés? 
Big tree peek a boo... 
Na jó... Elég a hősködésbő l! 
Szétvet a reménytelenség. 
Szeretnék egy kis fehér felh ő  lenni Hawaii felett. 

GULYÁS JÓZSEF 

EMBEREK 

Én a puska csövére helyezett 
lencsén át nézem a világot, 
nekem van egy megváltó könyvem 
és azt veszem alapul, 
nekem van egy másik, 
rá esküszöm, arra építek, 
én szó szerint veszem, 
én nem, de aszerint cselekszem, 
én mást akarok és másképp, 
én mások ügyeit védem, 
én a bőrömet, én vak vagyok 
de én látok a legvilágosabban. 

(1959)  

TILTAKOZOM 

Két ujjam azért emelem föl, 
hogy tiltakozzam. 
Hány éve tartom az ujjam, 
hány éve kérdő- és felkiáltójel vagyok 
Ha hallgatok tiltakozom, 
ha bólintok tiltakozom, 
ha mosolygok tiltakozom, 
hogy boldog vagyok 
hogy a boldogoknak 
s az ártatlan gyilkosoknak, 
élve és holtan, 
barátja vagyok barátja voltam. 

(1962) 
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KÉZFOGÁSOK 

BOŠKO'KRSTI Ć  

A BEHRINGER-KASTÉLY 
REGÉNYRÉSZLET 

14. 

A háborúban a Behringer-méntelepr ő l széthúzták a lovakat minden irány-
ba. A legtöbbje ott is végezte a háborúban. Néhányat a környez ő  falvak paraszt-
jai hajtottak el az els ő  napokban, másokat a mez őkön fogdostak össze eltépett 
kötőszárral, amikor azok magukra hagyatva és elvadulva kiszabadultak istálló-
ikból. A legjobb ügető lovaknak teljesen nyomuk veszett. 

A háború után először kiszolgált katonai és rend őrlovakat hoztak a mén-
telepre, aztán Kolar, a korábbi intéz ő  szedett össze néhány régit a falusi istál-
lókból, ezek azonban többnyire öreg, kiéhezett és leromlott lovak voltak. A mén-
telep, ha most már inkább csak mint igavonó-tenyészet, mégis megújult valahogy. 

A felettes igazgatóság fő lovásznak egy Ilija nevű , egészen máshonnan érke-
zett parasztot tett meg, aki valami keveset megtanult a lovakról a háborúban. E 
kinevezés miatt, amelyre a féltékeny parasztok véleménye szerint egyáltalán 
nem szolgált rá, s mert a többiekkel szemben, alig észrevehet ően ugyan, de ki-
váltságos helyzetet élvezett, senki sem kedvelte Iliját. Hallgatag volt, nem bo-
csátkozott hosszabb beszélgetésbe, és rendszerint az istállókban töltötte az ide-
jét. Enyhe megvetést táplált másokkal szemben, mintha egy távoli, ismeretlen 
gazdának vagy fölöttesnek dolgozna, ezért aztán nincs benne afféle kötelesség-
érzet, mintha ezért a Behringer-birtokon bárkinek is felel ősséggel tartozna. 
Nyilván valahogy így is volt. Az istállóban is aludt, s ott megismerte a természe-
tét és minden bogarát a lovaknak — melyek többnyire házi igavonók voltak —, de 
egyikben-másikban nemes tulajdonságokat is fölfedezett; a múltbeli vérkevere-
dés, a telivér kanca- vagy cs ődörős miatt-e, ki tudja. 

A parasztok, akiket sértett és dühített, hogy Kolar az istállóikból összeszedi 
a kivénhedt és agyondolgoztatott lovakat, amelyeket a háború kezdetén a Beh-
ringer-méntelepről loptak el, lekicsinylően kezdtek beszélni annak lehet ősé-
gérő l, hogy így újítják fel a ménest; gyakran túlzóan magasztalták régi gazdájuk 
képességeit, az istállóinak tisztaságát, lovainak szépségét és gyorsaságát. Ahogy 
szapulták annak idején a régi földesurat és gy űlölték titokban a Behringer-bir-
tokot mindennel, ami hozzá tartozott, úgy fordították most ellenkezésüket és 
gyűlöletüket afelé, ami éppen a Behringer-birtokon történik, a múlt pedig egy-
szeriben szebb színben tűnt fel nekik, és meseszer űvé vált. Leginkább Marta 
ügető lovának, Dragonnak szépségérő l és gyorsaságáról beszéltek, s a széles ha-
tárban tett hosszú kikocsizásairól a homokfutó elé befogott Dragonnal. 

A csődört Behringer még csikókorában hozta Bécsb ől, ahova eljárt 
időnként, s néhány lovat is vásárolt. A csikót a félénk Marta választotta, aki 
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valahányszor titkos csodálattal és nagy félelemmel figyelte, hogyan tombolnak 
a jóllakatott és szépen táplált csikók, s fájdalmat nem érezve verik oldalukat a 
ménes korlátjához. Ilyenkor mintha belefeledkezett volna ebbe a táncba, felsza-
badítva mélyen magában a bolond és mindig elfojtott vágyakat, beutazva a be 
nem utazottakat és átélve az át nem élteket. A császári istálló semmibe se vett 
sárga csikójának a szelídsége ragadta meg Martát. Különösen az hatotta meg, 
hogy tüstént odaszaladt hozzá, amint 6 a palánk közelébe ért. A csikó ugyanígy 
odaszaladt minden látogatóhoz, s valamennyien úgy érezték, hogy ezt éppen 
miattuk teszi. Marta is így érezte, és meggy őzte Andreast, aki amúgy jó lóismer ő  
volt, hogy két másik jó üget őlóval együtt vegye meg ezt a csikót is, amelyb ő l 
ugyan éppenséggel semmit sem lehetett kinézni. Andreast különösen az bátor-
talanította el, ahogyan a csikócska futott: a mells ő  lábait furcsán oldalra dobál-
ta, s patájával olykor bele is rúgott a másik lábába, így aztán az alsó lábszára 
sebes volt és fájdalmas, ami abból látszott, hogy megrántotta, amint Behringer 
végigsimított a sérült helyen. Anyja — mint Behringer megtudta — telivér kanca 
volt, néhány versenyt is nyert, apja az egyik legjobb tenyészcs ődör, de hogy mi-
ként születhetett ilyen csikójuk, azt csak a jó Isten tudja. Hogy valamilyen egy-
kor volt lovaknak s egy régi szerencsétlennek, aki a patáit a saját lábához fente, 
milyen rejtett génjei nyomorították meg ezt a jó vérvonalú szerencsétlen csikót 
is, az gondosan őrzött titka marad a természetnek. 

A Behringerre visszatérve Marta még több id őt töltött a korlát mellett, 
továbbra is ragyogó szemmel figyelve az érett cs ődör- és kancacsikók táncát, s 
mindannyiszor megsimogatta a sárga csikót, amikor az kerültében-fordultában 
oda-odajött hozzá megmosolyogtató és szomorú futásával. Dragonnak nevezte 
el, s mérhetetlenül megszerette. 

Andreas Behringer boldog volt, hogy egy kis örömet szerzett Martának, s 
ezután még inkább átadta magát a mindennapi kötelezettségeknek. Marta néha 
megparancsolta Kolarnak, hogy fogjon be a homokfutóba, és sokáig és messzire 
elkocsizott a Behringer szántóföldjeinek nagy táblái között húzódó, f ű tő l felvert 
nyílegyenes vonalakon. Andreast ez aggodalommal töltötte el, megfeddte az 
intéző t, Kolar viszont nem mert ellentmondani Martának. Andreas sem akarta 
ezt megmondani neki, így aztán ez a kör, amely Marta vágyából, Kolarnak a 
gazdasszonya iránti kötelességérzetéb ől, Andreasnak pedig az intéz ő  iránti ha-
ragjából és Martáért való aggódásából így hallgatólagosán kikerekedett, mind-
annyiukban kellemetlenségként maradt meg. 

Az idő  a mezei munkák és az évszakok ütemében haladt el őre, Dragon 
pedig kurta lóifjúságának törvényeit követve hamarosan fölserdült aranysz őrű  
csődörré, akinek mindig sérült volt a lába attól a szerencsétlen módon való 
futásától, a patáknak a lábszárához ver ődésétől. Fájdalmas nyerítéssel vett bú-
csút Martától, valahányszor az a csézába befogott valamelyik másik lóval elin-
dult szokásos kikocsizásaira a nyári utakon. Martának is fájt ez, s fokozta benne 
a vágyat, hogy egy napon Dragont a homokfutó elé fogva száguldjon a tágas 
birtok útjain. 

Andreas egy nap beutazott Szabadkára, s ott szülei barátainak, a Vojnitsok-
nak híres istállójában néhány napot töltött a legjobb lóidomárral és lóis- 
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merővel, egy Lipot nevű  öreg huszárral. Különféle patkókból álló nehéz rako-
mánnyal tért vissza a Behringerre, s alighanem tanácsokat is hozott magával, 
mert hogy egyre több id őt töltött el Dragon körül. Mustrálta elölr ől, oldalról, 
hátulról, hogy minél jobban kiderítse, mik az okai szabálytalan ügetésének. Aló 
mellső  lábai x alakban egy kissé befelé d őltek, de a férfi most fölfigyelt a patáira 
is, és észrevette, hogy azok túlságosan nagyok, túl szélesek ilyen karcsú lábra. A 
kováccsal sokáig és figyelmesen új alakúra szabták a patáit. Aztán patkóból is 
gömbölyűbbet és valamivel nehezebbet szögeztek a patáira, hogy minél keve-
sebb sérülést okozzon magának, az új lábbeli súlya pedig egyenesítse ki a lábát, 
és többé ne fenje össze őket. Ezenkívül Andreas kamásli gyanánt különleges 
gumivédőket is húzott Dragon mells ő  patkóira, a sérült helyeket pedig bepó-
lyálta. Figyelmesen kimérte és beállította a köt őféket és a kantárszárat, s el őször 
fogta be homokfutóba a cs ődört. Dragon leplezetlen ellenkezését semmibe véve 
határozottan szájába nyomta a zablát is, fülei között szíjat húzott át, és a gerin-
cén rögzítette. Így fölemelte a ló kis szögletes fejét, és könny ű  ügetésre késztet-
te. A kantárral szabályos ívbe hajlította szép, aranyos nyakát, a súlyos patkók 
miatt a ló térdei eltávolodtak egymástól, Dragon másként dobta a mells ő  lábait, 
már nem fente össze őket, s nem fájt neki többé. Andreas türelmesen, órákon 
át, becézgetve tanította Dragont az újfajta ügetésre, Dragon pedig hihetetlenül 
okosan fogadta ezt, mintha maga is örült volna, hogy szebben lépeget, csodála-
tos aranyszőre kifényesedett, sötétebb farkát meg-megcsóválta, hogy megmu-
tassa minden addig rejtve maradt szépségét, amelyet telivér apjától örökölt, és 
gyors anyjának jó természetét. Marta mindig az istálló el ő tt várta be őket, és 
miközben Andreas kifogta a hámból, ő  letörölgette Dragonról a verejtéket, az-
tán vakarókkal és kefékkel hosszasan szinte simogatta Dragon érzékeny testét, 
amelynek remegtek az izmai és idegei az er őfeszítéstől és az ügetés vágyától, az 
édes fáradtságtól és a nagy Behringer-birtok befutásában elhasznált hatalmas 
erő tő l. Dragon elégedetten nyihogott és visszafogottan nyerített. Kolar két 
kötőfékkel kikötötte a csődört két oszlophoz az istállóban, hogy lecsillapítsa, és 
meleg vízzel lemosta verejtékes felhevült testét. Dragon megnyugodott, és hagy-
ta, hogy az intéz ő  a legérzékenyebb testrészeit is megfürössze. Marta az orrcim-
páin át magába szívta a nemes ló illatát, s itt az istállóban, a ló, a szalma és a 
széna elvegyült illatában megnyugtatta az idegeit, lecsillapította titkos félelmét, 
és valami ismeretlen erővel töltődött fel a nehezen elviselhet ő  csendes és lassú, 
merőben beláthatatlan életre. 

Marta kikocsizásai a pusztára váratlanul abbamaradtak egy különös baleset 
után, amikor valahol messze a határban felfordult vele a cséza. Kolar akkor már 
Dragont fogta be Marta homokfutójába, az aranysz őrű  csődört, akit Andreas 
megtanított szépen futni. Dragonnal mintha még messzebbre és még tovább 
kocsizott volna Marta. Egészen egy kés ő  nyári délutánig, amikor hiába várták az 
istálló elő tt. Még látni lehetett napvilágnál, amikor Andreas és Kolar fölnyer-
gelt egy-egy lovat, és találomra, mindegyikük más irányban elindult megkeresni 
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Marta fogatát. Kolar vette észre, el őbb messzirő l csak Dragont, ahogy lecöve-
kelve áll, de ahogy közelebb ért, meglátta a felfordult üres csézát is. Marta esz-
méletlenül feküdt, több mint tíz lépésnyire onnan. A megrettent intéz ő  sebes 
léptekkel termett a sápadt Marta mellett, de az az érintésére gyorsan magához 
tért mély és fájdalmas álmából. Visszatért a pirosság az arcába, lassan megmoz-
dította a karját és a lábát is, Kolar pedig gyöngéden odaültette a fa mellé, amely-
nek le volt hántva a kérge: úgy t űnt, ebbe akadt bele a homokfutó kereke, s attól 
fordult fel. Marta nem tudta, hogy valójában mi történt: valamilyen állat, nyúl 
vagy róka szaladt-e át Dragon el ő tt, és az ijesztette meg, vagy talán egyszerre a 
gondolataiba elmerült Marta rándult meg véletlenül, s így egyik oldalra meg-
húzta a kantárszárat, azt soha senkinek nem sikerült megtudnia. 

Aladár volt az egyetlen, aki — gyalogszerrel Kolar nyomába eredve — távol-
ról meghallotta Dragon borzalmas nyerítését, mintha valaki rettenetesen verné. 
Ahogy a kora alkonyatban megközelítette a baleset színhelyét, észrevette az 
intéző t, amint egyik kezével a kocsiból kifogott Dragont a köt őfékénél tartja, a 
másikkal pedig kegyetlenül ütlegeli a lovat az istránggal. S amikor szokatlan 
dühében kiesett a kezéb ől az istráng, miként veri ököllel a nemes ló pofáját. A 
megrettent asszony arcához emelt kézzel zokogott a látványtól. Aladár egy 
szempillantás alatt megértette, hogy a nyugodt Kolart csak nagyon er ős érzel-
mek hozhatták ki ennyire a sodrából. Talán a hatalmas félelem? Vagy talán a 
hatalmas szerelem? Vagy talán a szeretett n ő  mérhetetlen féltése? Mert ilyen 
erős szenvedélyek csak akkor törnek el ő , ha más szenvedélyeket sokáig titkol-
tak, s így lehetetlenné válva, búvópatakként mer őben más, merőben téves olda-
lon törnek elő . Aladár, fölfogva, hogy talán valamilyen titok feltárásánál van 
jelen, visszafordult anélkül, hogy életjelt adott volna magáról. De nem tudott 
megszabadulni attól a benyomástól, hogy ezt a titkot két fiatal ember is föltárta 
egymás elő tt. 

Este volt már, mire Kolar megérkezett Martával a csézán, amelybe saját 
lovát fogta be, Dragont pedig a köt őfékkel a csézához kötve hozta haza. Rette-
netes látványt nyújtottak: Marta kisírt szemmel és félelemmel eltelve, Kolar 
zavarodottan és az er ős érzelmektő l remegve, Dragon véres képpel és foltokkal 
az arany szőr alatt, lehorgasztott fejjel és kidülledt szemmel. Andreas, aki az 
aggódástól eszét vesztve már hazaért a hasztalan keresésb ől, örömében fölnya-
lábolta Martát, és szó nélkül, lassan megindult vele a kastély felé. Andreas sem-
mi és senki mást nem látott, csak Martát. Az asszony reszketett. 

Kolar sokáig nézett utánuk. 
Néhány nap múlva Aladár befogta a kocsiba Dragont egy másik lóval, és 

elhajtatott valamerre. Este csak egy ló volt a kocsija el őtt, amikor hazatért. 
Dragon nélkül. 

TÚRI Gábor fordítása 
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ÖRÖKSÉG 

JUHÁSZ GÉZA 

IRODALMI ÉS TÖRTÉNELMI JELENSÉG 
SZABÓ DEZSŐ  (1879-1945) 

1989-ben a „Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma, a Csokonai Ki-
adóvállalat" gondozásában megjelent Szabó Dezs ő  Az elsodort falu című  regé-
nye! S megjelent Pomogáts Béla Elsodort eposz című  bevezető  tanulmányával és 
Gróh Gáspár utószóként közölt Egy regény utóélete című  tanulmányával. 

S miért a meglepetést, már-már szenzációt sugalló felkiáltójel? Azért, mert 
„a regény közel fél évszázada nincs jelen, és voltak id ők, nem is olyan régen, mid őn 
a tiltott könyvek listáján szerepelt... Utoljára 1944-ben került az olvasók elé, ho-
lott a két világháború közötti évtizedekben több kiadásban és igen nagy példány-
számban forgott közkézen." (Pomogáts Béla. Kiemelések: J. G.-t ő l) 

Mielő tt tovább részletezném az Elsodort falu egykori hatását és „utóéletét", 
hadd jegyezzem meg, hogy ha Szabó Dezs ő  e főműve 45 évig indexen volt is, ma 
már „kevesen ismerik, többnyire csak a róla kialakult-kialakított fantomkép 
nyomán (Pomogáts), az íróról hallgatni, személyiségét megkerülni, letagadni 
nem lehetett. Nem lehetett életében sem, hisz vitába szállt vele Fülep Lajostól 
kezdve Kosztolányi Dezs őn keresztül Féja Gézáig, Szerb Antalig, Németh Lász-
lóig szinte valamennyi kortársa, s ha f őműve nem is jelenhetett meg, hátraha-
gyott önéletírása (Életeim I—II.) már 1965-ben megjelent a Szépirodalmi Könyv-
kiadónál — összesen 1476 oldalon! Nagy Péter már 1958-ban írt róla (Szabó 
Dezső  indulása), majd 1960-ban (Szabó Dezs ő  az ellenforradalomban); írt róla 
Lukács György (főleg a népi írókról szóló tanulmányában), Keresztúry Dezs ő  
is, Nagy Péter pedig 1964-ben az Akadémiai Kiadónál közreadta Szabó Dezs ő  
című  monográfiáját (a sorozatból ítélve, amelyben megjelent, lehet a szerz ő  
kandidátusi disszertációja is). A csaknem 600 oldalas monográfiát komoly tu-
dományos apparátus egészíti ki: Szabó Dezs ő  megemlített m űveinek mutatója, 
Névmutató, a könyv lektorai pedig Hanák Péter és Szabolcsi Miklós. Ezzel 
egy időben, ugyancsak 1964-ben Molnár József müncheni nyomdájában, az 
Auróra Könyvek sorozatban megjelent Gombos Gyula Szabó Dezs ő -monog-
ráfiáj a is. 

Ső t, az író „körüli csend" már 1957-ben „mintha oldódni kezdett volna". 
Ekkor ugyanis Komlós Aladár válogatásában és Utószavával megjelent egy no-
vellaválogatás az író munkáiból a Vidám Könyvek (!) sorozatban. „Írásai 12 év 
után most látnak először napvilágot — írta Komlós Aladár az Utószóban. — Talán 
lesznek, akik kifogásolni fogják, hogy most sem, még mindig nem a legfontosabb 
mondanivalóját tartalmazó műveivel nyer bebocsátatást a magyar irodalmi élet-
be, hanem csak igénytelenebb novelláival. De reméljük, ezek utat egyengetnek 
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amazok számára is." Láttuk, emez útnak „egyengetése" kerek 32 esztendeig 
tartott. 

Miért is jelentős esemény a regény négy és fél évtized utáni megjelenése, 
mit is jelentett ilyen tartós hiánya a magyar könyvpiacon? Idézzük erre vonat-
kozólag Pomogáts Bélát: „... a korszak (mármint az 1919 és 1944 közötti —J. G.) 
legnépszerűbb regényei közé tartozott, az általa hangoztatott eszmék átsz őtték 
az irodalmi és politikai életet, a nemzedékek nevel ő i voltak. Szellemi hatása 
éppen e nemzedékek közvetítésével egészen a máig ér..." 

Számomra azért volt kivételesen nagy élmény annyi évtized után kézbe ven-
ni Az elsodort falu említett debreceni kiadását a két magvas tanulmánnyal 
együtt, mert éppen ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelynek Szabó Dezs ő  esz-
méi. részben „nevelő i voltak". Ám hogy ez a nevelő i hatás miként érvényesült, 
milyen irányban formálta a fiatalok gondolkodását, világszemléletét, az nagy-
mértékben függött attól, hogy milyen környezetben történt a befogadás, milyen 
talajba került a Szabó Dezs ő-i mag. 

Az alábbiakban azt igyekszem kifejteni, hogy az említett, idézett és még 
idézendő  tanulmányokban olvashatókon kívül milyen más hatásokat is kivált-
hatott a Szabó Dezső-i életmű  a két háború közti fiatalság körében a befogadó-
tól és annak környezetét ől függően. 

Valamikor a 30-as, 40-es évek fordulója táján olvastam nemcsak az Elso-
dort falut, hanem folytatólagosan a Csodálatos életet, a Segítséget... egészen a 
Ludas Mátyás füzetekig, majd ez utóbbiak (válogatott) szövegét Az egész látóha-
tár három vaskos kötetében. A környezetr ől, amelyben az író eszméi érintettek, 
azt mondhatom, hogy kisparaszti volt, noha iparoscsaládból származom, ám 
faluról. Pontosan fogalmaz Németh László: „A húszas évek diákjaiba Szabó 
Dezső  oltotta belé a parasztimádatot. Böjthe János megelégeli a civilizációt, és 
hazamegy parasztnak. Mi tetszett ebben azoknak, akiknek nem volt kétszáz 
holdjuk, s akiknek számára a civilizáció sem volt több a bölcsészeti karnál vagy 
egy hivatali szobánál? Nyilván a lázadás, az elégedetlenség". (Németh László: 
„Népi író", 1943) Persze, nekem sem volt kétszáz holdam, s ő t bölcsészhallgató 
sem voltam, és hivatali szobám sem volt. Tizenéves középiskolás voltam. Ismer-
tem azonban a faluban olyan gazdafiút, aki Böjthe János lehetett volna, ám 
értelmiségi lett, elhagyta a falut, s nem egy Barabás Mária-féle leányt vett felesé-
gül, hanem egy Farczády tiszteleteshez hasonló helybeli tanító leányát, egy „Ju-
dit"-ot, aki már-már „a züllésben merült el". 

Így valahogy olvastam tehát Az elsodort falut, hogy szinte minden sze-
replőjének ismertem közvetlen vagy tágabb falusi környezetemben az alakmá-
sát. Mindenekelő tt a „parasztimádata" volt rám nagy hatással, Böjthe János pél-
dául így vélekedik: „Nap, jó levegő , mozgás, munka, jó étel azén boldogságom... 
a falum gerince és izma vagyok, s csak ki kell nyújtóznom egy merész nagyot, és 
nem lesz éhes száj, nyomorúságos család és vézna test... A parasztba építem be 
magam, mint egy bevehetetlen várba. Mert a parasztban van a magyarság, az 
egyetlen menedék, az egyetlen jöv ő ." Ezért veszi feleségül „az életer ő től duzza-
dó János" „a gyermekszülésre termett" Máriát, s ők így lesznek „a nemzet jöv őjé-
nek letéteményesei". 
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Hogy a magyarság legmagyarabb rétege a parasztság volt, abban nem lehe-
tett kételkedni, kivált abban a környezetben, amelyben Szabó Dezs ő  nyomán 
erre a felismerésre jutottam. De milyen is volt ez a környezet? 1938-tól diákott-
honban laktam Szabadkán (Bogner József volt az igazgató, s róla nevezte Her-
ceg János az intézményt „Bogneráj"-nak, egyszersmind elit intézménynek). A 
teljesen ingyenes bentlakó gimnazisták mind szegény napszámos, kisparaszti, 
esetleg kisiparos falusi szül ők gyerekei voltunk. Elit jellege pedig abból állt, 
hogy szinte minden tantárgyra volt tanár-prefektusunk, volt zeneszobánk zon-
gorával és nagyb őgővel, s volt viszonylag gazdag könyvtárunk. A könyvtárban ott 
voltak Szabó Dezső  művei is, melyeket kézr ő l kézre adtunk, s olvasmányélmé-
nyeinket meg is vitattuk mi kisebbek a nagyobbakkal. Nem vitatom Nagy Péter-
nek azt az állítását, hogyAz elsodort falu, azaz az író „hatása alá kerül ők túlnyo-
mó többségét lehúzza a »faji ideológia« mocsarába, ahol azok hamarosan a 
szélsőjobboldal felé orientálódnak". Ez azonban a fenti környezetben, amelyben 
én találkoztam az íróval és műveivel, egyáltalán nem érvényesült. Én személy 
szerint már azért is immun voltam a széls őjobboldallal szemben, mert a szül őfa-
lum lakosságának jó egyharmada német, azaz „sováp" volt. Így közvetlen kö-
zelrő l, nap mint nap tapasztalhattam a hitlerizmus, azaz a fasizmus hatását min-
denekelőtt az ifjúságra. Amíg ugyanis a szüleink nemzedéke még a múlt század 
végén s a század elején — svábok és magyarok — barátkozott, nagyjából beszélte 
egyik a másik nyelvét, a mi nemzedékünk már „fajilag" teljesen elkülönült egy-
mástól. Szinte naponta láttuk a „sváb kölköket" fehér ingben, rövid, fekete bár-
sonynadrágban, katonás rendben dobolva felvonulni a falu utcáin. Aztán, 1941- 
ben ezek a felheccelt suhancok egy éjszaka mind elzavarták házaikból a zsidó-
kat, verték őket, fosztogatták a boltjukat (valamennyi keresked ő  volt), s vala-
mennyien magyar házakban találtak menedéket. Másnap a különben félelmete-
sen goromba kakastollas magyar csend őröket is hallottuk hangosan káromkod-
ni, amiért felülr ő l tétlenségre kaptak parancsot. Pedig eredetileg azért vezényel-
ték ki őket, hogy összefogdossák a randalírozó sváb kölköket; tudták is, hol 
találhatják őket, de... Az egész falu az ártatlan és becsületes zsidó boltosokkal 
érzett együtt, tehát Az elsodort faluban csakugyan jelenlevő  antiszemitizmus 
iránt — a környezetemmel együtt — egyáltalán nem voltam fogékony. 

Szabó Dezső  hatása, mindenekel ő tt a főművéé, az Ady-kultusz terjesztésé-
ben, az Ady-imádat fokozásában jutott érvényre. Farkas Miklósban igazán nem 
volt nehéz Adyra ismerni, kivált ha már a verseit, cikkeit ismertük és Bölöni 
György Az igazi Adyját is olvastuk. (Megjegyzés: csak most látom e könyv els ő , 
1947. évi magyarországi kiadásában, hogy az előbb csak 1934-ben Párizsban je-
lent meg. Bölöni írja ez utóbbi kiadás El őszavában: „Annak idején itthon jófor-
mán titokban kerülhetett csak az olvasó elé, és igen kevés példányban terjedt el 
világszerte. De hogy így is hatott és elérte célját, abból a szokatlanul er ős vissz-
hangból ismertem meg, melyet könyvem keltett." Persze, ma már nem tudha-
tom, hogy ez a könyv is a „Bogneráj" könyvtárából került-e a kezembe, vagy ami 
talán még valószínűbb, a nagyműveltségű  és nyugatot járt szabadkai református 
lelkész, a baloldali Híd spiritusz rektora által igazgatott KIE-könyvtárból.) 

A másik korszakos jelentősége Szabó Dezső  személyiségének és műveinek 
a szóban forgó nemzedék számára abban volt, hogy fölkészítette tagjait a népi 
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írók műveinek, eszméinek, mozgalmának el- és befogadására. Lukács György 
figyelmeztet rá, hogy „A népi irodalom — jóban és rosszban — er ősen Szabó 
Dezső  ideológiai befolyása alatt fejl ődött". Ső t, egy lépéssel talán még tovább is 
mehetünk. Vajon nem Szabó Dezső  ébresztette-e a parasztságot alkotói tehet-
ségének tudatára? Vajon a véletlen m űve-e, hogy szinte egyidej űleg ragad tollat, 
alkot komoly irodalmi művet az elemi iskolai végzettség ű  Veres Péter, Sinka 
István és Szabó Pál? Erre se azel ő tt, se azóta nem volt példa a magyar irodalom 
történetében. 

Szabó Dezső  művei után, mondhatnám, természetesen nagy izgalommal, 
beleérzéssel olvastuk, szintén kézr ől kézre adva, Kovács Imre Néma forradalom 
és Kivándorlás című  könyvét, sőt az előbbiről folyó per, bírósági tárgyalás külön 
füzetben megjelent anyagát is, melyben a perbe fogott közgazdász egyetemi hall-
gató csodálatos felkészültségr ől tett bizonyságot. Megjelölte minden felhasz-
nált adatának hivatali (!) forrását országos, megyei, járási stb. statisztikai jelen-
tésekben. Tehát semmit nem talált ki. Így még az igencsak elfogult, rezsimh ű  
bírói testület is csak feltételes büntetést szabhatott ki rá, mentend ő  a mundér 
becsületét. Hogyisne rajongtunk volna érte, hisz szinte nevetségessé tette a bí-
róságot! Igaz ugyan, hogy a feltételes ítélet mellett az egyetemr ől is kizárták. 

Rám már azért is különleges hatással voltak Kovács Imre könyvei, mert a 
néma forradalom — az egykézés, a szekta térhódítása és a kivándorlás — a szemem 
elő tt, közvetlen családi környezetemben történt. Édesapám tizedmagával naza-
rénus családban nő tt fel, három testvére pedig a 30-as években „kitántorgott. 
Amerikába". 

Ám, ahogy Szabó Dezsőnél nem álltunk meg, úgy Kovács Imrénél sem. 
Utána folyamatosan olvastuk Szabó Zoltán könyveit: a Tardi helyzetet (1936) és 
a Cifra nyomorúságot (1938); következett — lehet, hogy az id őrend nem pontos — 
Féja Géza Viharsarok (1937) című  szociográfiája, majd Kodolányi János Bara-
nyai utazása (1941) és így tovább. S itt újfent ki kell térnem. Ez a könyv is olyan 
tényekrő l szólt, melyeket a közvetlen környezetemben tapasztaltam: a magyar-
ság körében az egykét és a németek térhódítását. Szül őfalumban is nagy mére-
teket öltött az angyalcsinálás, olykor halállal is végződött, nem egy középbirto-
kos, ső t gazdag parasztcsalád maradt utód nélkül. Ha pedig úgy a 30-as évekt ő l 
kezdve egy magyar birtok(rész) eladásra került, az szinte minden esetben német 
kézre került. Csak jóval kés őbb tudtam meg a Kortársak Bajcsy Zsilinszky End-
réről (1969) című  könyvbő l, hogy az eredetileg széls őjobboldali, a parasztvezér 
Áchim András meggyilkolásában is részt vevő  „fajvédő" politikus éppen Kodo-
lányi János hatására lett antifasiszta (Kodolányi elhívta Baranyába, hogy a hely-
színen győződjön meg könyve igazságáról) s az egyetlen magyar, aki a német 
megszállókat 1944. március 19-én fegyverrel „fogadta". Ezért is ítélte halálra és 
végeztette ki 1944. december 28-án Szálasi vérbírósága Sopronk őhidán. 

Szabó Dezső  és művei tehát a kortárs magyar irodalom befogadására készí-
tette fel a nemzedékemet. Olvastuk, természetesen, Móricz Zsigmond m űveit 
is, kezdve a Hét krajcártól a Rokonokon, a Légy jó mindhaláligon keresztül az 
erdélyi trilógiáig (Tündérkert, A nagy fejedelem, A nap árnyéka), s szülőfalumban 
el is játszottuk a debreceni kisdiákról, Nyilas Misir ő l szóló regény színpadi vál-
tozatát, amint Darvas József Szakadék című  drámáját is. Még arra is jól emlék- 
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szem, hogy a gazdag parasztok nem nagy lelkesedéssel nézték, hallgatták az ó 
önkényükrő l, kegyetlenségükrő l — is — szóló színm űvet. 

Tudatosan vállalva az elfogultság vétkét, minthogy túlságosan sok mindent 
„fogok rá" Szabó Dezsőre, illetve sok mindent tulajdonítok a hatásának, mégis 
le merem írni, hogy az ő  indíttatására vezethet ő  vissza — ideértve természetesen 
a népiesek közbüls ő  hatását is — fogékonyságom-fogékonyságunk a Bartók-
Kodály-féle iskola, a népdalkultusz iránt is. Közbüls ő  hatásként semmiképpen 
nem hagyható ki a szül őfalumban megfordult számos református kispap, azaz 
segédlelkész szerepe sem e kultusz terjesztésében. Ők valamennyien a kolozs-
vári református teológiáról érkeztek, mert — mint jóval kés őbb megtudtam — a 
királyi Jugoszláviából Debrecenbe vagy Budapestre nem lehetett teológiára 
menni, csak a kisantantbeli Romániába. Egy ilyen segédlelkészt ő l (később es-
peres Zomborban), Békássy Zoltán atyai barátomtól kaptam még a 30-as évek-
ben a kolozsvári kiadású Mi dalaink népdalfüzetet. De ugyancsak Zoltán bá-
tyámtól kaptam kölcsön olvasásra a Néma forradalmat is! A diákotthonban va-
lahogy ráömlött a tinta, s elindultam Szabadkán, hogy vegyek helyette másikat. 
Végül Tikvicki Márk könyvesboltjában kötöttem ki. A boltos félrehívott, s hal-
kan a fülembe mondta: „Ifjú barátom, jobb lesz, ha azt a könyvet nem keresi. Be 
van tiltva!" Visszatérve a népdalkultuszra, hadd mondjam el, hogy Ádám Jen ő  
népdalestjét a szabadkai Népkörben a nagyszámú közönséggel együtt szinte 
templomi áhítattal hallgattam végig, majd a t ő le újonnan tanult népdalt szintén 
együtt énekeltem a közönséggel. Minderre Balla Péter tette fel a koronát Bala-
tonszárszón, a Soli Deo Gloria diáktáborozáson 1942-ben, aki estér ő l estére 
népdalt tanított a tábort űznél. 

Pomogáts Béla, úgy vélem, a lényeget ragadja meg a következ ő  értékeléssel: 
„Összegező  módon vet számot korának magyar világával, az eposzok teljesség-
igényével mutatja be az elkárhozott világot, és a mítoszok feltétlen biztonságtu-
datával akarja megjelölni a követend ő  ideálokat. »Elsodort eposz« volna, ame-
lyet kikezdtek a vele és róla folytatott viták, és magába temetett a múlt? Gon-
dolatainak egy része ma is eleven, a sebek, amelyekre rámutatott, többnyire a 
jelenben is véreznek, legjobb értékei, úgy hiszem, állják az id ő  próbáját, maga a  
regény mindenképpen egy gyászos és pusztító korszak monumentuma." Amilyen 
ellentmondásos maga az író, olyannyira ellentmondóak m űvének értékelései is. 
Féja Géza például úgy véli, hogy „Szándéka és egyénisége mindenképpen nagy-
arányú, a mű  meglepő , gazdag és súlyos, — de éppen olyan dús kincsesház, mint  

lomtár". Németh László ellenben így fogalmaz: „Az elsodort falu Szabó Dezső  
egész életét kimondó, legjelentékenyebb m űve, a magyar irodalomtörténetből ki  
nem fakítható remek". (Aláhúzta: J. G.) 

x~ 

Szinte minden méltatója és bírálója foglalkozik köz(életi)szereplésével. 
Gombos Gyula például a „végletességre való hajlamát, az arányérzék kihagyá-
sait, a retorikus pátoszt, zsenieskedését, kultikus önimádatát" emeli ki. E szemé-
lyiségjegyek mindegyikének genezise minden részletében elénk tárul az Élete-
imben, kezdve a gyermekkortól, a családi körülményeit ől tanulmányain, tanári 
pályáján keresztül egészen az ünnepelt író emberi tartásáig, önbálványozásáig. 
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Találóan állapítja meg Gombos Gyula, hogy „mint ember élet helyett kizárólag a 
szerepet élte, s nála az élet is, a m ű  is mindenestül e szerep volt. Amikor azt írta 
magáról, hogy »te szobrot éltél, nem embert«, ezt értette rajta". (Aláhúzta: J. G.) 

Vannak, illetőleg inkább csak voltak barátaim, a háborús években egyetemi 
hallgatók Budapesten, akik rendszeresen eljártak Szabó Dezs ő  „előadásaira", 
azaz egyféle szeánszaira, s az igazhív ők lelkesedésével beszéltek róluk. De ahe-
lyett, hogy ezekre az emlékezésekre hagyatkoznék, hadd idézzem inkább Tamási 
Áront, aki még valamikor 1932-ben ott szorongott „A Zeneakadémia erkélyén, 
a nagyteremben, amely zsúfolásig megtelt jórészt diák-emberekkel": 

„Próbáltam úgy figyelni, ahogy csak tudok. A mesteren fekete-szürke csí-
kos nadrág volt, s fekete kabát, ami bejövet az el őadói asztalhoz, gombolatlanul 
lebegett. Elénk, de nem túlzott lépésekkel jött, nagyon megnyer ő  magatartással. 
Az asztal elő tt megállva, diszkréten köszönt a közönségnek, és nyomban leült. 
Az egyöntetű  taps javában zúgott még, s aztán még vagy két-három percig, de 
Szabó Dezső  többet nem állt fel, sem ültéb ől nem bólintott vissza, hanem jobb-
ra-balra pislogott, hogy számba vegye a közönséget. Az el őadás tízperces szü-
nettel mintegy három óráig tartott. Végig ültében beszélt, magyarázó kézmoz-
dulatokkal. Néha hátrább tolta maga alatta széket, de az asztal közelében mégis 
jobb lehetett, mert hamarosan visszahúzta mindig. Megmondta már a beveze-
tésben, hogy újat nemigen fog mondani, hanem csupán azokat a gondolatokat 
foglalja össze, amelyeket a hallgatóság írásaiból is már ismer. Én ismertem most 
összefoglalt eszmevilágát, de mégis újszer űen hatott rám. Ennek titka els ősor-
ban nem az előadás módja, amely a közönségnek való mesteri munka volt, ha-
nem a titka inkább a ragyogó szellem, amely igazságot és látókört ad minden 
mondatával." (Idézi Gombos György monográfiájában, 331. oldal.) 

Ugyancsak Gombos Gyula ad magyarázatot az író elmagányosodására is: 
„volt hozzá adottsága és lelkiereje is, hogy megverten... vad igazmondással föl-
égessen maga körül mindent, s kivonulni a pusztába... egy személyben volt a 
forradalom árulója és forradalmár, antiszemita és zsidóbérenc, a nácizmus és 
kommunizmus szálláscsinálója." Olyan ellentmondásos személyiség tehát, aki-
nek csakis a teljes elmagányosodás lehetett a sorsa. 

Mások szerint — s ez csak látszólag mond ellent a fentieknek — valójában 
egyféle harmadikutas magyar politikát próbált megfogalmazni, ami iránt akkor 
igen kevesen voltak fogékonyak Magyarországon. 

Innen következik, s innen érthet ő , hogy „felnő tt életének majdnem a felét 
belső  száműzetésben élte le". Már Budapest 1944-45. évi ostroma el őtt „Szent 
Ilonájának", száműzetése helyének tartották a Philadelphia kávéházat. „Csak a 
Lánchídon kellett átmenni — emlékezik Szabó Zoltán, s mindjárt megpillanthat-
ta az ember, üveg alatt, mint valami ereklyét a Philadelphia kávéház alagúttól 
számított harmadik ablakban. Ott ült egyedül, a szék olyan kicsi lett alatta, mint-
ha vadászok hordozható ülőkéje volna. A márványasztal is kicsi lett előtte, csak 
az ablaküveg volt nagy meg az ember mögötte." 

Írói és életpályája alakulását a csúcsról a semmibe, Szerb Antal fogalmazta 
meg a legfrappánsabban: „a kollektfvum szócsövéb ől magányos óriássá lett, majd 
az óriás is elmaradt, és csak a magányosság maradt meg." (Szerb Antal: Magyar 
irodalomtörténet, 508. oldal. Aláhúzta: J. G.) 
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Íme, hogyan írja le életének ezt a legutolsó szakaszát monográfiájában 
Nagy Péter A bujdosó visszanéz című  záró fejezetben: 

„Amikor 1944 karácsonyán lemegy a pincébe, egy fekete b őröndöt szoron-
gat a kezében, melytől nem is fog megválni utolsó percéig: mikor halála után a 
lakók bizottsága kinyitja, ebben a b őröndben találják meg többek közt önélet-
rajzának folytatását. Ez az a munka, amely immár tíz, ha ugyan nem húsz esz-
tendeje kíséri minden napját... A József körút 31/a lakói karácsony körül köl-
töztek le a pincébe az ostrom egyre fokozódó heve el ő l — Szabó Dezs ő  is. A 
táskában, melyet magával vitt, és soha ki nem adott a kezéb ő l, nemcsak életrajza 
kézirata volt: száztizenegyezer peng ő  készpénz is,Az elsodort falu honoráriumá-
nak megmaradt része. Akkor még szinte felmérhetetlen összeg — s a tulajdonosa 
már hosszabb ideje jóformán éhezik, almán és szalonnán él." Valóban, olyan 
verzió is van, hogy az író éhen halt! 

Az író éhen halása, ha egyáltalán igaz, nem anyagi szükség következmény 
tehát — hisz dúsgazdag volt! —, hanem a teljes elmagányosodásé. Sorszer űség ez, 
de enélkül nincs tragikum. Szabó Dezs ő  élete pedig szinte szükségszer űen tra-
gikus. „Szabó Dezs ő  a 19. század entellektüeljeinek típusa — írja Kassák Lajos —, 
s ezért az ő  tragédiája a mai polgári intellektus tragédiája." Am, hogy kortársi 
megítélése mennyire ellentmondó volt, annak szemléltetésére idézzük még 
Kosztolányi Dezs ő t, aki szerint „ragyogó tehetséggel leplezi tehetségtelensé-
gét", majd így summáz: „Rossz író és rossz politikus." Balogh Edgár viszont így 
fogalmaz a generációja nevében: „Ady volt a bennünk serdül ő , lombosodó igazi 
élmény, az ő  inkarnációját kerestük Móriczban is, s ami Móriczból nekünk hi-
ányzott, azt próbáltuk Szabó Dezs őbő l beszívni, Szabó Dezsővel kifejezni." 
Mozgalmuk (nyilván a Sarlós) egyik körlevelében így fogalmaztak: „Az a ma-
gyarság, mely az emberiességig mély és igaz, a nagy faji triász: Ady Endre, Móricz 
Zsigmond és Szabó Dezső  művészetében objektiválta magát az új nemzedék elé." 

Egyetérthetünk Keresztúry Dezs ővel abban, hogy „Szabó Dezs ő  valóban 
történelmi jelenség: egy évtizeden át azok közé tartozott, akik a magyar élet 
leglényegesebb s legjellemzőbb mondanivalóinak kifejezést adtak", de Gróh 
Gáspárral is, aki szerint „Szabó Dezs ő  művei értelmezésében rendkívül fontos 
szerepe volt a befogadói közegnek, amelyik a maga kedve szerint alakítja olvas-
mányélményét". 

Lett légyen Szabó Dezső  inkább történelmi jelenség, mint irodalmi, kétség-
telen, hogy politikai hatását írói eszközökkel érvényesítette, s a 20-as, 30-as évek 
fiataljai éppen a politizáló írót tisztelték benne. Ha pedig arra a tényre emlékez-
tetünk, hogy „egy személyben volt a forradalom árulója és forradalmár, antisze-
mita és zsidóbérenc, a nácizmus és kommunizmus szálláscsinálója", akkor ért-
hető , hogy a két háború közti és a második világháború alatti magyar fiatalokat 
alapvetően ellenzékiségre nevelte, — mind a széls őjobb-, mind a szélsőbaloldali 
ideológiával és politikával szemben. 

S ha van történelmi jelent ősége, érdeme, az ebben van. 
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HORVÁTH MÁTYÁS  

A SZABADKAI GIMNÁZIUM 250 ÉVE (1.) 

Iványi István Szabadka szabad királyi város története című  pótolhatatlan monog-
ráfiája II. kötetében földolgozta a város közoktatásának fejl ődéstörténetét is. 
Benne megtaláljuk a gimnázium történetét a kezdetekt ő l (1747) az 1880-as évek 
végéig. 

Az azóta eltelt száz egynéhány év történetét csak akkor rögzíthetjük tárgyi-
lagosan, ha felidézzük a gimnázium helyzetét, az iskola pedagógiai tevékenysé-
gének körülményeit a jelenlegi iskolaépület megépítése el ő tt! 

„Vojnics [Nándor] ideigl. helyet. igazgatósága alatt a tanári kar fokozódott 
érdekeltséggel és buzgalommal karolva fel az intézet érdekeit, új lendületet s 
eleven pezsgő  életet honosított meg falai közt, ami gymnasiumunkat is a tökély 
magasabb fokára emelni, célszer űbb és korszerű  berendezések és intézkedések 
által külső  és belső  arculatát jótékonyan megváltoztatni volt képes. E célja el-
érésében sokat tett Fehér Ipoly szegedi tankerületi f őigazgató hivatalos és ba-
rátságos utasításaival és buzdításaival is; továbbá a kegyuraság, a közgy űlés és a 
városi tanács, amely a tanári kar indokolt felterjesztéseit szívesen figyelembe 
vette és a körülményekhez képest a cél elérését megkönnyítette, részben valósí-
totta. Így hozta be 1881 decemberében (kgy. jk. 292. sz.) az addig szokásban volt 
1 frt beíratási díj helyébe az 5 frtnyi évi tandíjat, melyet a szertárakra s egyéb 
szerelvényekre rendelt fordítani, ami évenkint körülbelül 1500 frtot tesz. Ekkor 
alakult újból az ifjúsági könyvtár, és került célszer űbb kezelés alá a tanári könyv-
tár is; ezóta látjuk évr ő l évre ezen és a többi szertárak fokonkinti gazdagodását 
és fejlődését. 

A tanári könyvtár. A múlt században a tankönyveken kívül semmi más se-
gédkönyvre nem volt szükség, e század elején a városi tanács egy-két drágább 
segédkönyvet is szerzett (Bertuch természetrajzi könyvét, Görög—magyar atla-
szát). Csak 1846-ban kezdették egy iskolai könyvtár létesítését els ősorban az 
olvasni vágyó ifjak számára, de ezeknek igényeit túlszárnyaló különféle ajándék 
könyvekkel. 1851/2-ben összesen 478 köt. volt együtt. A könyvtár szaporítására 
beíráskor az 1850-es években 16 kr díjat szedtek, de majdnem kizárólag csak 
iskolakönyvek szereztettek be, tudományos szakmunkák elenyész ő  számban. 
1867/8-ban a vár. tanács az 1 frtos felvételi díjat a tanári és ifjúsági könyvtár 
gyarapítására és más apróságokra rendelte, de a pénzt nemigen adták ki, és a 
könyvtár úgyszólván csak a kiadók által beküldött új tankönyvek egyes füzetei-
vel gyarapodott. 1865/6-ban a tanári könyvtár Balás Imre tanár kezében el volt 
már különítve a Farkas Antal által kezelt ifjúsági könyvtártól. A tanári 1870/1-
ben 3 csoportra osztatott s 3 tanár kezelte a tanári szobában elhelyezett 3 szek-
rényben. 1881/2-ben Iványi István tanár ismét egyesíti s külön helyiségbe viszi 
át, ahonnan 1885. nov. hóban újra más (a mostani tágas földszinti) helyiségbe 
vitetett át és újra rendeztetett. Az 1880-as években derekasan gyarapodott min-
den irányban, leginkább vétel, de ajándékok útján is, így 1882/3-ban a feloszlott 
iparos kaszinó könyveit kapta (500 kötet) és 1883/4. óta a magy. tud. Akadémia 
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kiadványait is kapja ingyen; azonkívül évenkint 300-400 frt adatik ki könyvvá-
sárlásra és -kötésekre. A könyvtár újabb rendezése 1890. jún. fejeztetett be; s 
akkor a könyvek 14 csoportra osztva (2213 m ű  4490 drban) 8086 frt értéket 
képviselnek. Van leltári könyve és cédulakatalógusa. 

Az ifjúsági könyvtár, mint említettük, a tanároknak 1846. okt. 11. tett kérel-
mére a városi tanács által alakíttatott 59 kötet olvasmánnyal, és kés őbb is gya-
rapodott ajándékokkal és főképpen iskolai tankönyvekkel. 1865/6-ban önálló 
felügyelet alatt volt. E mellett az önképz ő  kör még külön könyvtárt alakított 
magának. Az ifj. könyvtár csekély könyvkészlete az 1870-es évek közepén legna-
gyobbrészt elveszett, és a maradék elzárva maradt. 1881. nov. hóban Iványi tanár 
egészen újból szerelte fel és szervezte; és azóta a tanulók fejlettségéhez képest 
3 csoportra osztva kezeltetik (Gymn. Értes. 1881/2. évb ől) külön helyiségben. 
Gyarapítására a tanulók évenkint 40 kr. díjat fizetnek. 1890. jún. hóban 1970 drb 
könyv volt benne 1860 frt értékben. Ezen könyvek mind ifjúsági olvasmányok s 
részben tudományos munkák is. Iskolai tankönyvek beszerzése a segélyez ő  
egyesület teendője. 

A fizikai szertár 1851/2-ben kezdetett, a város erre el őször 400 frtot adott, 
1853/4-ben pedig Kovács Vazul igazgató aláírás útján 203 frtot gy űjtött e célra 
és Bécsben be is vásárolta a szükséges eszközöket. A város azóta évenkint 300 
frtot ad ezen szertár gyarapítására, amely 1890-ben már igen szépen van fölsze-
relve 600-nál több drb eszközzel 6743 frt értékben. 

A természetrajzi gy űjtemény is 1851/2-ben kezdetett meg természetrajzi fali 
képekkel, ásványokkal és jegesmintákkal, a következ ő  években nagyobbára a tanu-
lók által gyűjtött növényekkel és bogarakkal stb. szaporodott. Az 1880-as évek óta 
rendszeresen gyarapodik és 1883/4-ben 712 frt adatott ki tengeri halak, csigák stb. 
gyűjteményekre, azóta a flora artefacta is nevezetes részét képezi a szertárnak. 

A földrajzi szertár is 1851/2-ben alakíttatott a szükséges térképekkel és föld-
gömbökkel. 1883/4-ben mintegy 400 frt adatott e szertár gyarapítására és felújí-
tására, miután a régebbi térképek egészen hasznavehetetlenekké lettek. 

Rajz és mértani eszközök és képek is 1851 óta szereztetnek be; csak 1883/4-
ben 327 frt adatott ki e szertár részére. 

Numizmatikai és régiség-gy űjtemény. Már Kovács Vazul igazgató kezdte a 
régi pénzek gyűjtését az 1850-es évek végén; utána Balás Imre buzgólkodott e 
téren, és sikerült is neki nagyrészt a tanulók ajándékaiból sok régi, kivált római 
pénzt gyűjtenie. 1882/3-ban Iványi István vette át e gy űjteményt, melyet egy e 
célra készített szekrényben szakszer űen rendezni kezdett; evvel egy új gy űjte-
ményt is kapcsolt össze, ti. a Szabadkán talált bronz régiségeket, melyeket után-
járására még megmenthetett (Gymn. Ért. 1882/3). Azóta is lassan szaporodik e 
gyűjtemény mindkét irányban ajándékok útján, hírlapi felszólalások ez irányban 
szintén eredménnyel jártak. E gyűjtemény kezelését 1883/4-ben Tipka Antal és 
1887/8-ban Gohl Odön tanár vette át. 

A filológiai és történelmi gy űjtemény az óklasszikai tanulmányok és tört. sze-
mélyek, épületek stb. szemléltetésére szolgáló képek-, könyvek- és szobrokból 
csak 1890-ben kezdett alakulni. 

Mindezen szertárak és gyűjtemények külön-külön szaktanár gondozására 
vannak bízva. 

A tantermek célszerű  padokkal és egyéb tanszerekkel láttattak el, a mellék-
helyiségek, az igazgatói iroda, a tanári szoba is célszer űen s ízléssel berendeztet- 
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tek és bebútoroztattak; úgyhogy a régib ő l alig-alig maradt még valami. Csak a 
téli tornahelyiség és egy tágas rajz- és gyülekez ő  terem hiánya érezhet ő  még. —
1.882. alakult Haverda igazgató kezdeményezésére a »Szegény tanulókat segé-
lyező  egyesület« ekkor alakult újra a gymn. Önképz őkör, 1883/4-re pedig a ta-
nári kar kérelmére a város a tanulók szívképzésére hathatós eszközül az ének-
tanítást is rendszeresítette és 1892. aug. a gyorsírást is behozta; a folyamatosan 
szaporodó tanulók befogadására pedig az alsó osztályok túltömöttsége miatt 
már 1880. okt. 21-én az I. oszt. és 1885/6-ban a II. oszt. is párhuzamossá lett, s ő t 
2-3 év óta már annyian jelentkeztek az év elején, hogy már egy harmadik párhu-
zamos I. osztály szüksége is volt érezhet ő , és egyesek már a III. osztályból is 
kiszorultak. Ennek következtében az 1891. aug. 13. tartott városi közgy űlés ezen 
két osztálynak azonnali felállítását határozta el, s így lett most 3 els ő  (I. A, B, 
C.) és 2 harmadik osztály (III. A, B), amelyek a szept. havi új tanév kezdetén meg 
is teltek. 

Ezen nagy tódulásnak a gymnasiumba a többi között az is egy oka, hogy más 
középiskola vagy polgári fiúiskola e városban nem volt, amely az iskolázásra 
tóduló sok gyermeket a különféle hajlamok szerint célszer űen elosztaná; s a 
szülők kénytelenek mind a gymnasiumba küldeni gyermekeiket, ahonnan azon-
ban sokan egy-két évi verg ődés után, mint nem tudományos pályára valók, ki-
dű lnek, és csak kevesen végzik is be szerencsésen az intézetet, úgyhogy évek óta 
az I. oszt.-ba lépettekb ő l alig 15-20% jut a VIII. osztályba; míg a régibb id őkben, 
midőn majdnem kizárólagosan csak az úri osztály gyermekei jártak a latin isko-
lába, ezen arány is egészségesebb volt, az I. osztályból ti. 50-70% jutott az akkori 
utolsó osztályba, a hatodikba. 

Különben a gymnasium látogatottságáról adjanak kis képet a következ ő  
számok. 1809-1819. a 6 osztályban rendesen 200-on fölül, 1820-ban 118, 1821-
ben már 300, 1824-ben 427-en fölül, az 1830-as években 300-on fölül, 1840-es 
években átlag 350; 1848-ban 287, 1850-ben 149, 1851-ben 159 tanuló. —1851/2 
óta 1859/60-ig 4 osztályban átlag 100-an végezték az évet (80-148); az 1860-as 
évek elején 1861/2-ben 6 oszt. 220, 1862/3. 8 osztályban 200, azután 380-300 
között hullámzott a szám. 1869/70 — 74/5-ig ismét leszállott a szám 250-290 (az 
év elején mindig 300 fölött). 1875/6 óta az év elején felvett 350-450-b ő l csak 
310-380 végzi az évet. Az 1890/1. tanévre felvétetett összesen 523, mely számból 
a túlnyomó többség az alsó osztályra esik. 1892/3-ra beíratott összesen 583 tanuló. 

Ha a gymnasiumra tett kiadásokra vetünk egy futó tekintetet, meggy ő -
ződhetünk róla, hogy a városi pénztár ezen intézet iránt is elismerést érdeml ő  
módon gondoskodik. A városi zárszámadások szerint ti. kiadott a város a 
gymnasium fenntartására 1861. polgári évben 22 ezer frtot, 1863-ban 11 ezret, 
1871-ben 16 ezret, a következ ő  években átlag 17 ezret, 1876-ban már 20 ezret, 
1880-ban 23 ezret, 1884-ben 27 ezret, 1889-ben éppen 50 ezret, 1891-ben pedig 
a rendes összes évi kiadások 27 ezer frtot tesznek. — Ezen tekintélyes összegen 
kívül még bőséges jutalomdíjakkal (stipendium) is látja el a törekv ő  helybeli 
gymnasiumi tanulókat, és a város példáját követve egyes városi polgárok is ala-
pítottak ily jutalomdíjakat, mások pedig esetről esetre adakoznak ily célra, úgy-
hogy az év végén tartani szokott nyilvános záró ünnepély alkalmával 550-600 frt 
is osztatik ki évenkint." 
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Iványi István értékes, pótolhatatlan összegzése végén szinte mellékesen, 
közbevetve tesz említést arról, hogy 1891-ben a városi hatóság szerzetességre 
akarta bízni a gimnáziumot, „hogy így a minisztérium által követelt új s célsze-
rűbb gymnasiumi épület kérdését... megoldja". 

Mirő l is volt szó tulajdonképpen? 
Megjelent a 25744/1890. számú miniszteri rendelet, amely el ő irányozta a 

korszerű  oktatás anyagi feltételeinek megteremtését a középfokú oktatásban. 
Mivel központi kormányutasításról volt szó, a város önkormányzatának foglal-
koznia kellett a gimnázium helyzetével, azaz a rávonatkozó el ő írások megte-
remtésének feltételeivel. 

A városi közgyűlés 1890. december 24-én t űzte napirendre a gimnázium 
helyzetét, valamint az elő irányzatok megteremtésének lehet őségeit. A helyzet-
felmérés alapján 7811. szám alatt szándékhatározatot hoztak új gimnáziumi 
épület emelésérő l. 

A városi önkormányzat feltehet ően hozzávető leges számítást végzett, mek-
kora összeget igényelne, ha felépítenék az el őírásoknak megfelel ő  új gimnáziu-
mi épületet. A várható költségek riadalmat kelthettek, mert megkezd ődött a 
kibúvó keresése a kötelezettség alól. 1891. április 9-én indítványt terjesztettek 
a közgyű lés elé, hogy költségkímélés céljából valamely hazai szerzetesrendnek 
adják át a gimnáziumot. Az indítványt a közgy űlés 102/4594. számú határozata 
megerősítette. 

Nem akartak idő t vesztegetni. 1891. április 20-án már Pannonhalmára uta-
zott Szabadka küldöttsége, hogy tárgyaljon a Szent Benedek-rend vezet ő ivel a 
gimnázium átvétele ügyében. Ajánlatuk nem talált pozitív visszhangra. A szer-
zetesrend vezet ői azonnal megértették a javaslat háttérindokait: a gimnázium 
átvételével rájuk hárulnának azok a beruházási kötelezettségek, amelyek a mi-
niszteri rendeletbő l adódnak. 

Az első  kísérlet azonban nem veszi el a szabadkaiak kedvét. Sorra járják a 
tanító rendeket ajánlatukkal, s mindenütt elutasíttatnak. Így pl. a jezsuiták 
1891. december 29-én zárják le negatív válaszukkal a város vezet őségével foly-
tatott tárgyalásokat. Egyedül a piarista rend mutatott hajlandóságot, hogy fon-
tolóra veszi a gimnázium esetleges átvételét. Hosszú tárgyalássorozat kezd ő -
dött, amely majd 1894. augusztus 22-én szakad meg. 

A ravaszkodó igyekezetet sürgeti az a tény, hogy a közoktatásügyi hatóság 
érvényt akar szerezni a megjelent minisztériumi rendeletnek. A szegedi tanke-
rületi fő igazgatóság elrendeli, hogy a gimnázium köteles a meglév ő  épületet torna-
teremmel, rajzteremmel, kísérleti el őadóteremmel, szolgalakással kibővíteni. 

Az 1892. évi 6125. számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet pon-
tosítja az előző  előírásokat: 

a középiskolai telek nem lehet 4000 m 2-nél kisebb; 
legyen száraz, sík, magaslati, jól megvilágított; 

— az épület szilárd és tartós anyagból épült; 
legyenek meg a feltételek a b ővítésre és esetleges ráépítésre; 
nagyobb telken 1, kisebb telken 2 emeletes lehet, 3 emeletes csak végszük-

ségben; 
— az épületben annyi tanterem legyen, ahány osztálya van az iskolának; 
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egy tanulóra 1 m2-nyi tér jusson azaz a tantermek nagysága 48-60 m 2  lehet; 
- a rajzteremben 1 tanulóra 2 m' fusson; 

a fizikaterem nagys ága 48-72 m`; 
a fizika: 24-48 m tanterem + 72 m 2  kísérleti tanterem; 
természetrajzi szertár: 72 m 2; 

- tornaterem 240 m 2; 
ábrázoló mértan: 96 m 2. 

Az utasítás a továbbiakban még el ő irányozta a következ ő  helyiségeket: ta-
nári könyvtár, ifjúsági könyvtár, díszterem, történelmi és filológiai múzeum. 
Amint az adatokból látjuk, egy évszázad távlatában is igen korszer ű  működési 
feltételeket irányzott el ő  a közoktatási hatóság az akkori középiskolák számára. 

Ez az utasítás csak meggyorsította a tárgyalásokat a tanító rendekkel. Ám 
a gimnázium átadását indítványozók minden reményét meghiúsította az a bel-
ügyminisztériumi rendelet 1895. május 28-án, amely 29211/III. szám alatt jelent 
meg, és leszögezte, hogy a piaristák nem vehetik át a gimnázumot, mert nem 
rendelkeznek kell ő  számú és képzettségű  tanerővel. 

A fenti miniszteri rendeletet 1895. június 10-én tárgyalta meg a város köz-
gyű lése. Ismét a ravaszkodók, a rendelet alól valamiképpen mentesülni kívánók 
kerekedtek felül, mert további tárgyalásokat sürgettek a tanító rendekkel, és új 
elemként az állammal. Azonban az újabb tárgyalások sem vezettek eredményre. 
Ezért 1895. szeptember 25-én a közgy ű lés 374-16429. számú határozatával arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy megtartja a gimnáziumot városi középiskolá-
nak. Egyidej ű leg bizottságot hozott létre azzal a feladattal, hogy javaslatot ter-
jesszen a közgyűlés elé a gimnáziumi tanárok személyi ügyének rendezése érde-
kében, valamint dolgozzon ki javaslatot a gimnázium új épületének emelésére. 

Közben a gimnázium ügye már régen nem csupán a városi közgy űlés témá-
ja. A helyi sajtóorgánumok - a Szabadkai Hírlap és a Közvélemény - tájékoz-
tatják a lakosságot az egyes álláspontokról. A gimnáziumból közügy lett! 

Az 1890. évben megtartott népszámlálás adatai szerint Szabadkának 72 683 
lakosa volt, tehát nagyváros. Ebb ő l a létszámból 2540 személy zsidó vallású volt, 
akik zömmel a polgári réteghez tartoztak. Ez a polgári réteg viszont aránytala-
nul többet fordított a gyermekei iskoláztatására, mint a többi rétege a lakosság-
nak. Pl. az 1903/4. tanítási évben a 614 gimnáziumi tanulóból 125 zsidó vallású 
található, azaz a létszám 23%-a! 

Természetes tehát, hogy a gimnázium körüli ravaszkodások, huzavona to-
vábbgyűrűzése a lakosság körében nem marad, nem maradhat meg csupán a 
tény, a gimnázium új épületének kiépítése mellett. A Szabadkai Hírlap 1894. 
május 20-i számában arról olvashatunk, hogy a bunyevác és szerb tanácsnokok 
szerint a gimnázium elnemzetlenít ő  politikát folytat, a szerzetes tanárokban 
,,...a nemzetiségi bujtogatás... bennök eszközökre vél találni". 

Az indulatos viták egyre jobban elfajulnak. A sajtó azt állítja, hogy a városi 
küldöttek egy csoportja s maga Mamuzsich Lázár azzal, hogy a világi tanárokat 
egyháziakkal akarja fölcserélni, a gimnázium tantestülete ellen tesz lépéseket. 
Ugyanis a tantestület egyforma szigorral osztályozza a városi hatalmasságok 
gyermekeit is, és ha kell, meg is buktatja. Másrészt a klérust is hibáztatják. A 
sajtó szerint szúrja a szemüket a zsidó tanulók tanulmányi eredménye. 
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A közgyű lés által alakított bizottság 1896. április 23-án az önkormányzat 
elé terjeszti javaslatát. Szerintük a minisztériumi utasításnak megfelelne Fran-
ke Lajosné és Pék Simon telke a város központjában, amely 1628 négyszögöl 
(5855 m2). A tulajdonosok 109 000 koronát kérnek a telekért. Megvételér ő l a 
közgyű lés 179-7699. szám alatt hoz határozatot. A költségek biztosítása céljából 
a gimnáziumi tandíjakat 10 koronáról 50-re emelték a helybeli és 70-re a vidéki 
tanulók számára. 

1896. június 30-án a közgyűlés utasítja a városi tanácsot, hogy írjon ki pá-
lyázatot a kétemeletes új gimnáziumi épület tervrajzának elkészítésére. 

A pályázatra 15 pályamunka érkezett. Azok elbírálása után a közgy űlés 
1896. szeptember 24-én a 450-17653. számú határozattal a 800 koronás I. díjat 
Raichle Ferenc helybeli műépítésznek ítélte, és megbízta egyben a gimnáziumi 
épület részletes tervének és a beruházási költségek kidolgozásával. 

A következő  közgyűlés október 31-én az építend ő  gimnáziumra 300 000 
korona költségkeretet hagyott jóvá. Az elkészült alapterv viszont 359 740 koronát 
irányzott elő , amelyből 25 350 korona volt berendezésekre el ő irányzott összeg. 

Az első  pályázati eredményeket a közgyűlés 1897. január 15-én tárgyalta. 
Utasította a tanácsot a tervek átdolgozására, az árlejtés meghirdetésére, vala-
mint arra, hogy a tervet jóváhagyás végett terjessze föl a Belügyminisztériumnak 
valamint a Vallás- és Közoktatási Minisztériumnak. 

Az átdolgozott alaptervre és költségvetésre a minisztériumok számos meg-
jegyzést tettek. Mindezeket a tervez ő  helyénvalónak tartotta, a terveket átdol-
gozta, és a kiegészített változatot ismét eljuttatta a minisztériumokhoz. 

A fölterjesztések, átdolgozások sok id őt vettek igénybe. Így a közgy űlés 
csak 1897. december 29-én dönthetett véglegesen az ügyben, és új árlejtést írtak 
ki a gimnázium építésére. 

Az új árlejtés sikerrel járt. A közgy űlés 1898. február 24-én tárgyalta a be-
érkezett pályázatokat. A 86-2019. számú határozatával az építkezést a leg-
előnyösebb (azaz a legolcsóbb) ajánlattev őre bízta. A megbízatás tehát Mol-
czer Károly szabadkai vállalkozót illette meg. A községi önkormányzat föl-
tétele az volt, hogy a gimnázium épületét 348 800 koronáért 1899. július 1-ig 
fölépíti. 

A közgyű lés a következő  hónapban, március 24-én jóváhagyott az új épület 
berendezésére 24 000 koronát. 

Csaknem egy évtizednyi huzavona, viták, nézetellentétek egyeztetése után 
megteremtődtek a jogi-anyagi feltételek egy új, korszer ű  gimnáziumi épület föl-
építésére. A vállalkozó 1989. június 6-án kezdte meg a földmunkálatokat, majd 
az építkezést. A munkálatok nemcsak hogy az elő irányzott terv szerint haladtak, 
hanem még gyorsabb ütemben is folytak a kedvez ő  időjárási körülmények miatt. 
Ugyanis rendkívül enyhe tél köszöntött a városra 1898/99-ben! Ennek következ-
tében mind az ácsok, mind pedig a bels ő  munkálatokat végző  kőművesek is 
zavartalanul dolgozhattak! 

A szerződésben kikötött időre elkészült a barokk stílusú új gimnáziumi 
épület. A telekből a beépített rész 1 856,3 m 2-t foglalt el, az udvar területe 
3943,1 m2. Az épület eredeti beosztása, a helyiségek rendeltetése a következ ő  
volt: 
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Földszint Rendeltetés Terület m2  

1 görögpótló terem 65,14 
3 póttanterem 62 ,24 
4 kis rajzterem 64,51 
5 tanári szoba 25 ,40 
6 portás szobája 18,50 
7 igazgatói fogadószoba 18,50 
8 igazgatói iroda 25 ,40 
9 tanácskozóterem 64,51 

10 tanári könyvtár 62,24 
11 könyvtári dolgozószoba 18 ,90 
12 ifjúsági könyvtár 

érem- és régiségtár 
esztétikai múzeum 

201,85 

14 tornaterem 239,94 

I. emelet 

15 természettani szertár 62 ,71 
16 laboratórium 26,77 
17 természettudományi előadóterem 67 ,00 
18 természetrajzi szertár 59,04 
20 tanterem 69,17 
21 tanterem 64,71 
22 tanterem 67 ,07 
23 rajzterem 134,60 
24 tanári előszoba 8 ,50 
25 rajzszertár 19,89 
26 tanári szoba 25 ,87 
27 tanterem 67,07 
28 tanterem 64,71 
29 tanterem 69 ,17 
32 tanterem 66,47 
33 tanterem 64,85 
34 tanterem 68,12 
35 díszterem és kápolna 187,13 
36 tanterem 66 ,81 
37 tanterem 64 ,71 
38 tanterem 68,45 

Az új épület tehát összesen 2198,68 m 2  hasznos térrel rendelkezett, nem 
számítva a folyosókat és a mellékhelyiségeket! Ha összevetjük a tantermek és 
laboratóriumok, szertárak arányát, azt kell mondanunk, hogy csaknem egy év-
század múltán is irigylésre méltó, korszer ű  szellemet tükrözött az épület - az 
oktatási feltételeket illet ően. 

Szót kell ejtenünk a díszteremhez csatlakozó kápolnáról. Ott helyezték el 
Böhm Pál Szűzanya gyermekével című  oltárképét, valamint az oltár két oldalán 
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álló szobrot, Szt. Imre és Szt. Alajos szobrát. A kápolna 1944 végéig töltötte be 
rendeltetését. Utána a kegytárgyaknak nyoma veszett! Érdekl ődtem a püspöki 
hivatalban is, hogy tudnak-e esetleg ezekr ől a képzőművészeti alkotásokról, 
azonban legnagyobb sajnálatukra a püspökség sem tájékozott, hova t űnhettek 
ezek a műemlékek... 

A gimnázium 1899. augusztus 29-én tartotta els ő  tantestületi ülését az épü-
letben, s ezzel hivatalosan is megkezdte m űködését az új környezetben. Az ér-
dekelt pedagógusokon és szülőkön kívül a város és környéke közvéleménye is 
lelkesedéssel fogadta a gimnázium új épületének átadását. Természetes volt ez 
az öröm, hiszen mind a közvetlen környezet, mind a szabadkai régió az értelmi-
ség nevelésének központját látta a gimnáziumban, jogosan. Az új föltételek 
megteremtésével mindenki az oktatás hatékonyságának és korszer űsítésének 
zálogát látta az új objektumban. 

1899. október 31-én a városi közgyűlés rendezte a tanárok fizetését. A sze-
mélyi jövedelmeket kiegyenlítették az állami gimnáziumok pedagógusainak fi-
zetésével azzal a szándékkal, hogy megszüntessék az állandó tanárhiányt. A fi-
zetések a rendezési terv szerint a következ őképpen alakultak: 

igazgatta 3200-4000 Kr. + lakás; minden 5 évben 200 Kr. korpótlék 
tanárok I. fizetési osztály 3200-3600 Kr., II. fizetési osztály 2400-2800 Kr. 
helyettes tanár 1800 Kr.; 5 évenként 200 Kr. korpótlék; + 400 Kr. lakbér évente 
tornatanító 1400 Kr.; évente 300 Kr. lakbér, 5 évente 100 Kr. korpótlék 
hitoktató 2400 Kr. 

pedellus 740 Kr. + lakás + fűtés 
pedellus 540 Kr. + lakás + fűtés 

3 udvaros 480 Kr. 
Mennyit is értek tulajdonképpen ezek a fizetések? A Szabadság című  sza-

badkai napilap 1893. október 4-i számában arról tudósít, hogy Királyhalmán egy 
hold sző lőművelésre alkalmas homok ára 150 Ft. Tehát egy I. osztályú gimnázi-
umi tanár évi jövedelme 20 hold föld árának megfelel ő  összeg volt, nem számít-
va az egyéb természetbeni juttatásokat! 

Az 1899/1900. tanévben a gimnáziumnak 542 tanulója volt. Az osztálylét-
szám 23-70 fő , azaz az I. osztályokban tűrhetetlenül magas, a befejez ő  osztá-
lyokban elfogadható létszámmal dolgozott a tantestület. 

A magas osztályonkénti tanulólétszám mellett egy másik jelenségre is 
kénytelenek vagyunk rámutatni. Az év elején beírt tanulók 13%-a, azaz 68 ta-
nuló ugyanis év közben vagy kiiratkozott, vagy más iskolába távozott. Számuk-
hoz viszonyítva a lemorzsolódás, az osztályismétlésre utaltak számaránya igen 
kedvező , mindössze 37 tanuló, azaz 7,8%. Oszintén szólva ma is igen elégedett 
lehet az a középiskola, ahol eredményes oktató-nevel ő  munkával ilyen alacsony 
szintre tudják visszaszorítani a tanulók lemorzsolódását! 

A tanulók nemzetiségi összetétele a következ ő  volt: 
magyar 360 
német 10 
szerb 19 
bunyevác 83 
szlovák 1 
cseh 1 
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A fenti tanulmányi eredmény alakulásához nyilván nem csupán az új épület 
nyújtotta kedvezőbb oktatási föltételek és a tanárok pedagógiai képzettsége já-
rult hozzá. Figyelemre méltó volt a szertárak fölszereltsége, azaz a korszer ű  
oktatás feltételeinek megléte is. Az alábbiakban jegyzékbe foglalom a szemléle-
tesség, a gyakorlati ismeretelsajátítás feltételeit biztosító tanszeranyagot: 

tanári könyvtár 6898 kötet 
ifjúsági könyvtár 3519 kötet 
természettani szertár 615 eszköz 
(Röntgen 1895-ben fedezte föl a róla elnevezett Röntgen-csövet, ami 1900-

ban már a gimnázium szertárában megtalálható! Hasonlóképpen Tesla, aki 
1880-1882-ben Budapesten dolgozott, találmányai közül a transzformátor az új 
épületbe költözéskor a szertár leltári anyagában van!) 

természetrajzi gyűjtemény 2113 drb, ebből 786 ásványminta 
földrajzi szertár 105 térkép, 4 földgömb 
szabadkézi és mértani rajzszertár 559 db. 
numizmatikai és régiséggyűjtemény 1514 db. 
filológiai múzeum 70 kép, 26 szobor 
esztétikai múzeum 18 m ű  (album), 8 szobor, 110 kép 
tornaterem 231 tornaszer a tornateremben, 124 tornaszer a szabadban 
A fenti jegyzék, akárhogy szemléljük, olyan felszereltségi szintet tükröz, 

amelyet a gimnázium jelenlegi tantestülete is megirigyelhet. S ez a tanszergy űj-
temény az új épület biztosította körülmények között tovább szaporodott! A 
város polgárai ugyanis, elismerve a gimnázium jelent őségét, adományaikkal fo-
kozták az oktatási feltételeket. Közülük kiemelkedik dr. Zomborcsevics Vince 
hagyatéka. A könyvgyűjtő  orvos 1897-ben a következő  levelet intézte a Városi 
Tanácshoz: 

„Tekintetes Tanács! 

Szándékba vettem könyvgy űjteményemet végrendeletileg a helybeli Főgym-
nasiumnak hagyományozni. 

Ezen szándékomnak bővebb megfontolása után azon meggyőződésre jutot-
tam, hogy ha a könyvek átadását még életemben eszközlésbe veszem és ez úton 
a hagyományt adománnyá átváltoztatom: nem csak célszer űbben járulok el, ha-
nem átvétel — célszerű  elhelyezés — és a könyvek azonnali használata által a 
kitűzött célt nem csak előbb, hanem nagyobb sikerrel is megközelíthetem. 

Ez okból alázattal folyamodom a Tek. Tanácshoz, hogy ajánlatomat elfo-
gadni és elfogadás esetében a végrendeletem javára és saját költségemre átszál-
lítandó könyvek átvételére a tanári testület közegét kijelölni kegyeskedjék. 

A könyvgyűjtemény latin és görög, latin, magyar, német és francia nyelven 
írott és 2000 kötetre menő  munkákból áll, amelyeket tehetségem szerint még 
életemben szaporítani szándékozom. 

Alázatos szolgája 
Dr. Zomborcsevics Vince" 
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A fölajánlás híre nagy visszhangot keltett. A vallás- és közoktatási minisz-
ter, dr. Wlassits Gyula az alábbi levélben köszönte meg a nagyszer ű  tettet: 

„Igen tisztelt Orvos Úr! Örömmel vettem tudomást arról az elismerésre 
méltó, hazafias áldozatkészségr ő l, amellyel Orvos Úr értékes könyvtárát a sza-
badkai községi főgimnáziumnak ajándékozni méltóztatott. Nemes elhatározá-
sát annak teljes értéke szerint méltányolom és benne követésre méltó szép pél-
dáját látom kulturális törekvéseink támogatásának, pártfogásának. 

Meg vagyok győződve róla, hogy a Mélyen Tisztelt Orvos Úrnak önzetlen, 
hazafias áldozatkészsége követésre méltó, dicséretes példa lesz mások el ő tt is, 
örömmel ragadom meg tehát az alkalmat, hogy értékes ajándékáért elismerése-
met és köszönetemet nyilvánítsam. 

Fogadja Mélyen Tisztelt Orvos Úr igaz tiszteletem őszinte nyilvánítását. 

Wlassits" 

Az adomány 957 címszót, 2081 kötetet tartalmazott. Joggal váltott ki orszá-
gos elismerést, hiszen az állományból 15 művet a XVI., 50-et a XVII., 140-et 
pedig a XVIII. században nyomtattak! A részletek ismertetése nélkül is érzékel-
hető , hogy bármely nyilvános könyvtár megirigyelheti az alapítványt. 

A XX. század történelmi viharai, az iskolareformok azonban megtették a 
maguk hatását a Zomborcsevics-féle alapítványon belül is. Jelenleg a szabadkai 
Városi Könyvtárban található bel őle 900 kötet, valamint 68 kötet a Városi Mú-
zeum könyvtárában... 

Dr. Zomborcsevics Vince könyvajándéka azonban nem merítette ki a sza-
badkai gimnáziumnak nyújtott segítséget. 4000 koronás alapítványt létesített, 
melynek kamataiból évente segítette az intézmény a szegény sorsú, jó el őmene-
telű  tanulókat. 

Zomborcsevics Vince alapítványa nem volt egyedülálló. Az új épületbe 
költözéskor már a következ ő  alapítványok léteztek: 

Az alapítvány neve 	 Évente kiosztásra kerül ő 	összeg 
Zsuffa Mátyás 	 500 	kor. 
Szalay József 	 ? 

Dr. Széchenyi István 
városi alapítvány 	 200 
Höbl Ferenc 	 1000 
Mukits Gergely 	 2000 
Izraelita Hitközség 	 2X25 
Czorda Bódog 	 300 
Ross — Scháffer 	 300 
Vojnits Máté 	 300 
Matkovich Bertalan 	 1000 
Önképzőköri alapítvány 	 300 
Szabadkai Családgyámolító Egyesület 	 100 
Jókai-alapítvány 	 1000 

A következő  években szaporodik az alapítványok száma. 1902-ben Szabad-
ka város Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából évi 400 koro- 
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na ösztöndíjat biztosít a városi költségvetésb ől. Ugyanabban az évben Váll An-
tal és neje 200 korona évi kamataiból segélyez egy gimnáziumi tanulót. A jelzett 
évben az addigi alapítványok a következ ő  segítséget nyújtották a gimnáziumi 
tanulók számára: 

— 6 diáknak ösztöndíjat, 
— 37-nek ruhasegélyt, 
— 100-nak pedig tankönyveket adtak. 
1903-ban a következő  újabb alapítványok létesültek: 

Matkovich Bertalan bajmoki plébános 2000 koronás alapítványának évi 
kamatai; 

Vojnics Purcsár Márk 10,5 lánc föld értékének felét helyezi letétbe, 
amelynek kamataiból évente 2 szegény sorsú bunyevác tanulót jutalmaznak, 
akik magyar nyelvbő l kiváló előmenetelűek. 

Tarnai Magdolna 4000 koronás hagyatéka. 
Freudenberg Márk 1000 koronás alapítványának évi 5%-os kamatai. 
Özv. Szárits Kálmánné 2000 koronás alapítványának évi kamatai. 

A város 1907-ben hozta létre a Deák Ferenc-alapítványt, melynek évi 
összege 400 korona volt. Ebből, valamint a Kossuth-alapítványból 80-80 koro-
nát azokra az irodalmi pályamunkákra fordítottak, amelyek Kossuth, illetve De-
ák munkásságát méltatták. 

A szabadkai Városi Tanács, különösen a polgárok különböz ő  alapítványai 
máig példaértékűek. A fenti felsorolás alapján tapasztalhatjuk, hogy az alapít-
ványi pénzek lehetővé tették, hogy a szülők anyagi helyzetét ől függetlenül a 
tehetséges, ám szegény sorsú tanulók is hozzájussanak a középfokú végzettség-
hez. Emellett a célrendeltetés ű  alapítványi összegek egyben az önképzőkörben 
serkentő leg hatottak a tanulók képességeinek kibontakoztatására. S átszámolva 
a juttatások reálértékét, nem kis összegekr ő l, juttatásokról volt szó. 

Az új épületbe költözés, az ott folyó oktató-nevel ő  munka azonban nem 
volt felhő tlen. A beköltözés el ő tt a városi közgyűlés elé került a polgárok egy 
csoportjának javaslata, hogy az új épületre a következ ő  felirat kerüljön: „Ka-
tholikus magyar gymnasium". A javaslat szinte a város teljes megosztottságát 
eredményezte vallási és nemzeti szempontból egyaránt. A javaslat ellenz ői a 
következőkkel érveltek: „... méltánytalan az a kérés, hogy más vallásúak tetemes 
hozzájárulásával felekezeti gimnázium tartassék fenn városunkban." 

A két helyi sajtószerv, a Szabadkai Hírlap és a Közvélemény hasábjain éve-
kig folyt a polémia. A városi közgyűlés bizottságot hozott létre a gimnázium 
jellegének kidolgozására. 1899. november 1-én dr. Antunovics József javaslatot 
terjesztett be a gimnázium új elnevezésér ől. A vallási jelleggel kapcsolatban 
nemzeti szempontok is fölmerültek, tehát a vita teljesen elfajult. Végül a Bel-
ügyminisztériumnak kellett eldöntenie a kérdést úgy, hogy az intézmény a Sza-
badka Város Magyar Főgimnáziuma nevet kapta. 

A minisztériumi rendeletet a városi közgy űlés is magáévá tette, és 1905. 
március 30-ai határozatával meger ősítette. A közgyűlés indoklásában kiemelte, 
hogy a gimnáziumot az alapítástól kezdve a város jövedelméb ő l tartották fenn, 
azaz a város polgárai vallási és nemzeti hovatartozástól függetlenül pénzelték az 
intézményt. 

(Folytatjuk) 
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DOBOS JÁNOS 

„IFJÚ ERŐBEN FELTÜNEDEZŐ  ÚJ MONOGRÁPHUSOK 
SZÉP SEREGE..." 
ADALÉK DUDÁS ÖDÖN ÉLETRAJZÁHOZ 

„To work, to finish, to publish", azaz: dolgozni, befejezni, kiadni. Faraday Mi-
chael angol fizikusnak tulajdonítja a tudománytörténet a tudományos alkotóte-
vékenység e magvas definícióját. Felettébb áll e mondás igazsága Bácsországunk 
hírlap- és helytörténetírásának egyik úttör őjére, Dudás Ödönre. 

Dudás Ödön, Gyulának, Bácsbodrog vármegye els ő, millenniumi monográ-
fiája író-szerkeszt őjének öccse, a kiadói tevékenységben még bátyját is meg-
előzte: 1865-ben mindössze 13 éves, amikor már lapot ad ki Zentai Közlöny 
címmel. Igaz ezt a lapot a fejléct ő l a kolofónig ő  maga írta — kézzel! Nem kívá-
nom Dudás Ödön életrajzát fejtegetni, hiszen megtették azt el ő ttem avatottab-
ban mások. Itt csupán arra szeretném felhívni a történészek, helytörténettel is 
foglalkozó kollégák és érdeklődők figyelmét, hogy Dudás Ödön levelezésének 
egy része Zentán, a Történelmi Levéltárban, a Vuji ć-féle kollekcióban fekszik, 
bátyja, Gyula és öccse, Andor anyagában. Ebb ő l az anyagból, elsősorban Ödön 
levelezésébő l közlök itt két, Hornyik János, Kecskemét város monográfusa által 
hozzá írt levelet.

**  

Hornyik leveleiből kiviláglik, hogy azok válaszok Dudás Ödön hozzá írt 
leveleire, amelyekben az segítségét kérhette a Szabadkára vonatkozó forrás-
adatok felkutatásában. Vessünk egy pillantást a válaszlevelek dátumára: 1878. szep-
tember 22. és november 7.; Dudás Ödön tehát ekkor még a forrásokat gy űjtötte! 

Ismeretes, hogy Szabadka város Tanácsa 1878-ban a szabad királyi városi 
státus megszerzése centenáriumának méltó megünneplésére pályázatot hirde-
tett Szabadka város monográfiájának megírására. A pályázati munka benyújtá-
sának határideje 1879. március 1-je volt, tehát még egy év sem állott a pályázó 
rendelkezésére, viszont a pályadíj igen méltányos: 100 darab 20 frankos arany 
lett volna! A pályázati határidő  leteltéig így csupán egy pályam ű  érkezett Mukits 
polgármester címére, amely, a feltételeknek megfelel ően, jeligés volt. Az érté-
kelésre életre hívott háromtagú bizottság az egyetlen pályam űvet — díjazás nél-
kül — elutasította. 

Talán mondanunk sem kell, hogy a pályamű  szerzője Dudás Ödön volt, 
akinek pályaműve ugyan messze elmaradt a helyébe lép ő  Iványi István 1886-ban 
és 1892-ben kiadott kétkötetes monográfiájától — és ebb ő l a szempontból a bí-
rálóbizottság nagyon is bölcsen határozott, amikor elutasította Dudás monog-
ráfiáját —, de túl szigorú is volt, amikor nem ajánlott fel legalább valamelyes 

* Kalapis Zoltán: Dudás Ödön, az úttörő  helytörténész Magyar Szó, 1986. nov. 20.; Dudás 
Ödön: Szabadka város története. Magyar László bevezetője. Üzenet, 1991, 1.25-29. 

** Zentai Történelmi Levéltár, Vuji ć-gyűjtemény, Dudás Ödön levelei. F: 381.1.53 jelzet alatt. 
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szerényebb összeget a szerz őnek, akinek Iványival összevetve aránytalanul ke-
vesebb idő  állt rendelkezésére forráskiadványok átnézéséhez, levéltárak látoga-
tásához, hogy az utazások, kutatási költségek fedezésér ől ne is szóljunk e helyen, 
ismerve Dudás sanyarú létkörülményeit, hiszen még egy télikabátja sem volt! 

Szabadka végül 110 év után mégis elégtételt nyújtott a megbántott 
szerzőnek, aki a megalázó elutasítás után még felszólításra sem vette át pálya-
műve kéziratát (így is maradhatott a szabadkai levéltárban): az Üzenet című  
folyóiratban folytatásokban közölte, és méltányosabb értékelést adott róla. Ma-
gyar László ott kimondott — leírt — kívánsága: „a kés őbbiekben talán könyv alak-
ban is közreadjuk", még ebben az évben megvalósult: Dudás Ödön munkája az 
Életjel Könyvek 49. füzeteként még 1991-ben elhagyta a sajtót. 

Az els ő  levél 
Kecskemét Septemb. 22. 1878. 

Tekintetes úr 
Különösen tisztelt uram! 

Folyó évi auguszt. hónap 31-kén kelt nagy becs ű  levele Septemb. 4-én jutott 
kezemhez, melyre azonban halmos elfoglaltságom miatt csak most válaszolhatok. 

Örömmel értesültem hozzám intézett bizalmas leveléb ől, hogy Szabadka 
sz. kir. város hatósága által helyi monographiája elkészítésére kit űzött pályáza-
ton versenyezni kíván: a legjobb sikert óhajtom szép vállalatához. 

Azon kérdését illet őleg, hogy az ide vonatkozó adatokat, ha netalán kezeim 
közt léteznének, közöljem, vagy legalább illyenek hollétér ő l tájékozzam: legszí-
vesb készséggel teljesíteném, ha olyanok rendelkezésem alatt lennének; de 
őszintén megvallom: hogy az én históriai sz űk gazdaságomban ily adatok vajmi 
gyéren találtatnak. 

Én Szabadka sz. kir. város történelmi múltjáról keveset tudok, ide vonat-
kozó történelmi adatokkal még kevésbé rendelkezem. 

Arról meg vagyok győződve, hogy Szabadka a török kiveretése (1686) el ő tt 
jelentékeny szerepet nem vitt hazai történetünkben, róla tehát legfölebb birtok-
viszonyokra vonatkozó adatok létezhetnek; de sok tekintetben ezek is nagy ér-
dekűek a Monographus vállalatára nézve: p. o. (példának okáért - D. J.) a török 
hódítás előtt egy határjárási hiteles oklevél nagy világot vetne a monographia 
tárgyát képező  hely régi viszonyaira s valószín űleg közjogi állapotára s belszer-
vezetére is; de ismételve sajnálattal kell bevallanom, hogy ilyenekkel sem ren-
delkezem. 

Csaknem kizárólag egyetlen történelmi hiteles adat, mir ől emlékezem, Ve-
ranchich Antal egri püspök, azután esztergomi érsek és királyi helytartó króni-
kai feljegyzése (Monumenta Hungariae Historica. Magyar Történelmi Emlé-
kek. II. osztály. írók. III. kötet. Verancsics Antal összes munkái: I. Memoria 
Rerum guae in Hungaria a nato Rege Ludovico ultimo acciderunt). E m. tud. 
Academiai kiadványban 24. lap közepén írja le a tudós férfiú a mohácsi szeren-
csétlen csatát, krónikai rövidséggel s megemlíti utó hatásait, meg azt is, hogy 
Szulejmán szultán merre és hányfelé bocsátotta ki rabló hadait, nevezetesen, 
hogy a Vértes hegységben Heregynél s Maróthnál az összegy űlt futó magyar nép 
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két elsánczolt táborát ezek megostromolták s a népet levágták; ilyen 3-ik sáncz 
volt a Mátra hegységben, melyet szintén kiostromoltak; a negyedik sánczról 
ígyen ír: „Szabatkánál az körsíg egy tábort járt vala, kit az tereket igen vívánal , de 
semmiképen meg nem vehetik, békével meg maradának." 

Ugyanezen academiai kiadványok I. kötete magában foglalja Szerémi 
Györgynek János király egyik udvari káplánjának egykorú feljegyzéseit, ki maga 
is rácz ember levén igen sokat beszél Jován czárról, a magyarok által úgy neve-
zett fekete emberr ő l, a ki a mohácsi veszedelem után János király ellen fellázadt 
s Bácskában gyűjtött rácz hadaival sok bajt okozott. E lázadónak tevékenységi 
tere csaknem kizárólag Bácskára s az Alföldre szorítkozott; nem emlékezem, de 
most időm sem volt Szerémi György munkáját átlapozni, de nem ártana átnézni, 
vajjon Szabadkáról megemlékezik-é? 

Ha kéznél nincs, vagy ott található nem lenne, e két kötetet ideiglenes hasz-
nálatra szívesen átküldöm, tessék velem ez iránt rendelkezni. 

A mi a birtokviszonyokat illeti: ilyenek a „Codex Diplomatium"-ban nin-
csenek. A legközelebb volt oródi (vagy talán aradi) és csanádi káptalanok régi 
iratai elvesztek, nem ártana átnézni a kalocsai káptalan fenmaradt iratait és 
jegyzőkönyveit. 

Semmi esetre se tessék elmúlasztani az Országos Levéltár regisztrumait Bu-
dán átnézni vagy átnézetni, most ahhoz minden nehézség nélkül hozzá lehet jutni. 

A királyi Curia levéltárát azért vélem szükségesnek átnézni, mert a török 
kiveretése után visszafoglalt országrészben az egyes birtokok iránt lefolytatott 
Neoaquisticus perek ott vannak s azokban temérdek birtokigazolási adat van 
lerakva a védekez ő  birtokosok részér ő l. Ha ily per Szabadka iránt folytatva volt, 
ott lesz feltalálható. 

Egyébiránt azt hiszem, hogy a török kiveretése után Szabadka sz. kir. város 
levéltárában már helyi adatok b őségesen lesznek feltalálhatók. 

Egyes búvárkodó tudósok közül Pesti Frigyes kir. tanácsos úr, tudtomra 
legtöbbet foglalkozott a magyar Alföldre vonatkozó monographikus adatok 
gyűjtésével, — méltóztassék hozzá fordulni, bizonyosan szíves lesz adatokat vagy 
útbaigazítást szolgáltatni. 

Megemlítem még: hogy Kecskemét város története II. köt. 40-51. lapokon, 
1597-1599. évekről én egy csomó jegyzőkönyvi adatot közlök, — az akkor 1592-
1606. évek alatt folytatott nagy török háború viszontagságai feltüntetéseül, — itt 
említtetik, hogy 1597-1599. években, a török által behívott tatár szultán tábora 
folyvást Zomborban telelt s onnan tett kicsapásokat; de Szabadkáról szóló ada-
tot nem találtam. Én különben azt hiszem, hogy Szabadka a török uralkodás 
korában kisebbszerű  palánk-erődítmény lehetett, amilyen az egész hódoltság 
területén igen sok volt. 

Ezzel kimerítve levén minden tudományom, mit Szabadka történelmi ada-
taira nézve közölni képes vagyok —, bocsánatot kérek hosszas és kuszált levele-
mért, de mentsen ki azon jó szándék, hogy mindent megírtam, amit írhattam, — 
többel nem szolgálhatok. 

Szabadka sz. kir. város monographiája tehát, ha a török kiveretése el ő tti 
korszakról kevés történelmi adatot hozna is, hozni fogja bizonyosan ügyes fel-
dolgozással mindazt, mit hoznia lehet; ily esetben a f őérdeket nem annyira a 
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történelmi rész, mint a helyrajzi, népismei, fejl ődési viszonyok s a mai szervezet 
szakszerű  feldolgozása fogja megadni a pályaműnek. 

Kitartó türelmet és jó sikert ismételve óhajtva pályázati vállalatához, sze-
mélyesen ismeretlen létemre is magamat szíves jó hajlomiba ajánlva, legszívesb 
üdvözlettel maradtam 

a Tekintetes úrnak 
őszinte tisztel ője 
Hornyik János sk. 

A második levél 

Tekintetes úr! 
Kecskemét, Novemb. 7. 1878. 

Ismét bocsánatát kérem hosszas múlasztásomért; de méltóztatik beismer-
ni, hogy élemedett korom elég nagy terhén fölül még hivatalomnak minden 
időmet igénybe vevő  halmos teendő ivel kell bajoskodnom, annálfogva legjobb 
akarat mellett sem vagyok képes ilyetén érintkezési kedves kötelességet teljesíteni. 

Elébbi levelére válaszolhatom: hogy Fejér György „Codex Diplomaticus"-
ának a közelebb múlt évtizedekben az öreg Czinár Mór pannonhalmi levéltár-
nok igen pontos indexet készített s azt az Academia kinyomatta, — átnéztem ezt, 
— de Szabadkáról nincs benne említés, pedig ha csak per tangentem (érint ő leg 
D. J.) lenne is ama nagy munkában az akkori Szabadka megemlítve, az Indexb ő l 
ki nem maradt volna; ennélfogva bízvást mell őzheti a mintegy 48 kötetre felható 
codexnek igen sok idő t kivánó átolvasgatását. 

Szintén átnéztem ma Istvánffy Históriájának Indexét — a ki pedig 1490-t ől 
mintegy 1600-ig felöleli a magyar történelmet; de abban sem találtam említve 
Szabadkát. 

Kénytelen vagyok tehát Önt ismét az els ő  levelemben említett kútfőkre 
figyelmeztetni. 

Kivánságához képest ime küldöm Verancsics munkáinak els ő  kötetét és 
Szerémi György Históriáját. Utóbbira nézve vegye szívesen figyelmeztetésemet, 
hogy annak véghetetlen rossz culináris (konyhai - D. J.) latinságát ne nevesse ki. 
Latin nyelvezete ugyan is nem csak a nevetségig, de a bosszantásig rossz•, egyéb-
iránt erre nézve majd az el őszó is figyelmeztetni fogja. 

Küldöm Kecskemét város és Pusztaszer történetét is — saját igénytelen 
munkáimat — ezeket vegye szívesen és tartsa meg emlékül; de Verancsicsot és 
Szerémit azután, ha felhasználta, visszaküldetni kérem. 

Én már vén ember vagyok, meghaladtam a 66. évet, megtört a 44 éves tiszt-
viselő i pálya, — nem tudom, folytathatom-e s befejezhetem-e 1711-ik év utáni 
történetét szülő  városomnak; egyébiránt mindig nagy örömet okoz nekem az 
ifjú erőben feltünedező  új Monographusok szép serege, kik közt most Önnek 
ismételve kedvező  sikert kivánva, megkülönböztetett tisztelettel maradok 

Őszintén üdvözlő  pályatársa 
Hornyik János 
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KALAPJS ZOLTÁN 

ÉLETRAJZI KALAUZ 

OSZTROGONÁCZ IVÁN 
(Szabadka, 1907, január 10. — Újvidék, 1995. február 26.) 

Személyneve elárulja, a családi hagyomány pedig meger ősíti, hogy ősei, a 
dalmáciai bunyevácok, az oszmán-törökök el ől menekülve Esztergomban (szláv 
nyelven: Ostrogonban) telepedtek le, s leszármazottaik csak a XIX. században 
kerültek Szabadkára, ahol ez a horvát etnikai csoport nagyobb létszámban élt, s 
él ma is. A család egyik ága megtartotta nyelvét és szokásait, a másik elmagyaroso-
dott, a harmadik pedig hol bunyevácnak, hol magyarnak vallotta magát. Osztrogo-
nácz Iván magyar újságíró lett, egy id őben Esztergomi néven írta alá magát. 

A zsurnalisztikát eleinte m űkedvelésbő l űzte, mivelhogy a kereskedelmi 
akadémia befejezése után idegenforgalmi pályán helyezkedett el: a kanizsai 
gyógyfürdő  alkalmazottja, kés őbb igazgatója (1928-1933) lett, amelynek „cso-
dakútjában" ezrek és ezrek kúrálták reumatikus fájdalmaikat. Kezdeményezé-
sére a gyógyvizet palackozni is kezdték, s hétvégén idényjelleg ű  kiránduló sze-
relvény is indult Szabadkáról, a népszer ű  sétavonat. A mez őváros idegenforgal-
mának népszerűsítéséhez tollával is hozzájárult, ő  nevezte el a csend városának 
(A csöndváros. Jugoszláviai Magyar Újság, 1933). Később szélesebb körben is 
elterjedt, fogalommá vált. Gál László 1955-ben már így énekelt: „Kanizsa a 
csönd szép városa / haragos id őkben" A kanizsai írótábor 30. évfordulója alkal-
mából kiadott szövegválogatás is ezt a címet viselte: A csend városa. 

Léderer György, a nagy csókai mintagazdaság tulajdonosa, akinek Kani-
zsán is volt érdekeltsége, felfigyelt a mozgékony fürd ő igazgatóra, „elszipkázta" 
és megtette a Bánáti Mezőgazdasági Egyesület ügyvezet ő  titkárának. Ennek a 
parasztság érdekvédelmét felvállaló egyesülésnek, amelynek mindenható elnö-
ke Léderer volt, a harmincas évek derekán már 70 fiókegylete és 27 000 tagja 
volt. Valójában a falusi gazdakörök munkáját fogta egybe. Ekkor már szárnyai 
alatt működött a Dunabánsági Dohánytermel ők Egyesülete, az Olajtermel ők 
Szövetkezete, kés őbb pedig a Központi Mez őgazdasági Szövetkezet is, amelyet 
a kisparaszti birtokon el őállított termények könnyebb értékesítése végett hoz-
tak létre. Amikor 1939-ben a Bánáti Mez őgazdasági Egyesület tevékenységét 
Bácskára is kiterjesztette, becskereki székhelyét megtartva, a Duna—Tiszavidéki 
Mezőgazdasági Egyesület nevet vette fel. Ezeknek a társulatoknak, egyesületek-
nek, szövetkezeteknek szintén Osztrogonácz volt az adminisztratív szakve-
zetőjük, titkári vagy igazgatói minőségben. 

A Bánáti Mezőgazdasági Egyesület 1935-ben Poljoprivrednik, 1937-ben pe-
dig Gazdaújság címmel kéthetente megjelen ő  szaklapot adott ki, mindkettőnek 
a szerkeszt ője Osztrogonácz Iván volt. Az utóbbi „a haladó gazdatársadalom 
mezőgazdasági szaklapja" alcímet viselte. 

Közvetlenül a második világháború után egy újvidéki terményforgalmi vál-
lalatban (Žitopromet) dolgozott, majd a Vajdasági Főbizottság mezőgazdasági 
titkárságán hivatalnokoskodott, az ötvenes évek elején pedig, 45 éves fejjel, hi-
vatásos újságíróként a Magyar Szóhoz került. A sajtóhoz egyébként is mindig 
közel állt: 1927-től a zombori Jedinstvót, 1929-tő l az újvidéki Reggeli Újságot és 
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a szabadkai Naplót tudósította időnként. A Magyar Szóban is témáihoz tartotta 
magát: a terményforgalomhoz (t őzsde, vásárok), a feldolgozó iparhoz (olaj- és 
cukorgyárak, vágóhidak stb.), a vízgazdálkodáshoz (a Duna—Tisza—Duna-csa-
torna építése) és az idegenforgalomhoz (25 európai, ázsiai és afrikai országról 
írt.) Kollegái úgy tartották számon, mint hírgy űjtőt, az információszerzés mes-
terét. Ezekhez, személyes kapcsolatai révén, id őben és gyorsan hozzájutott. A 
begyűjtött anyag formába öntésére már kevesebb gondot fordított. Már a kani-
zsai fürdő riportjába is „becsúszott" egy ilyen mondat: „... a Deutsch Károly-féle 
tükörgyár az ország minden részébe nagy szállításokat eszközöl." Ezt a régies, hiva-
tali nyelvet gépiesen használta, a nyelvi lektorok gyakori stílusmin ősítése ellenére. 

A XX. századi jugoszláviai magyar újságírás valójában mint a legid ősebb 
életkort megért hírlapírót tarthatja számon, ami, tekintettel a szakmában dol-
gozók átlagos életkorára, nem is olyan elhanyagolható teljesítmény. 

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR 
(Kőrös, később Csomakőrös, ma Chiurus, Románia, 
1784. április 4. — Dardzsiling, India, 1842. április 11.) 

Elszegényedett, határ ő rvidéki szolgálatot teljesítő  székely kurtanemesi 
család leszármazottja, „szolgadiákként" került a híres nagyenyedi Bethlen Kol-
légiumba. Előmenetele jutalmául azonban felmentették a szolgaság alól. 1807-
ben fejezte be a középiskolát, majd a fels őbb tagozatok elvégzése után, 1816-
1818 között a göttingeni egyetemen tanult, ahol keleti nyelvekkel — perzsával, 
arabbal, törökkel — ismerkedett nagy szorgalommal és kiváló eredménnyel. Ek-
kor a diákkori vágy is, hogy felkeresse a magyarok őshazáját, szilárd elhatáro-
zássá érett, így aztán tudatosan készült a nagy vállalkozásra: kapirgálta az anyagi 
eszközöket, halmozta a szellemi t őkét. 

Ennek keretébe tartozott dél-magyarországi szlavisztikai tanulmányútja is, 
amelynek során elsajátította a szláv nyelveket, mivel Oroszországon át kívánta 
megközelíteni a feltételezett ázsiai őshazát. 1819. február 20-án indult gyalog-
szerrel nyolc hónapos útjára. Már az els ő  állomáshelyén, Temesváron, azonban 
elakadt, mert kölcsönadott pénzét nem kapta meg. Idejét tanulással töltötte, 
egyik Temesváron keltezett levelében közli is, hogy „a szláv nyelvekben annyi 
előmenetelt tettem, hogy az úgynevezett régi szláv nyelven írt könyveket... min-
den lexikon segítsége nélkül bátran olvashatom és érthetem". Amikor anyagi 
helyzete rendez ődött, már csak egy hónap maradt eredeti úti céljának megvaló-
sítására: a görögkeleti Karlóca és a katolikus Zágráb felkeresésére. Útközben a 
bácskai Feketicset is érintette, ahol két református tiszteletessel találkozott, a 
helyi Körtvélyessy Pállal és a verbászi id. Kármán Pállal, akik szintén a nyugati 
egyetemeken fejezték be tanulmányaikat. 

Körösi Csoma Sándor 1819. november 22-én ért haza Nagyenyedre, s a 
hónap végén elindult nagy útjára, de nem ahogy eredetileg tervezte, azaz Orosz-
országon át — mivel nem kapott útlevelet —, hanem Törökország felé, ideiglenes 
határátlépővel, katonaszökevényként. Kereskedelmi karavánokhoz csatlakoz-
va, Teherán, Bagdad, Buhara, Kabul és Lahor érintésével, 1822 májusában ju-
tott el Kasmír egyik himalájai tartományába, Ladakba. Itt döbbent rá, hogy a 
jeges hegyvonulatok elzárják az utat Bels ő-Ázsia felé. Mivel pénze is elfogyott, 
munkába állt. Az eldugott falvakban és a világtól elzárt lámakolostorókban 
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nyelvészeti tanulmányokat végzett, híre eljutott a Bengáli Ázsiai Társaság tudós 
vezető ihez is, akik meghívták Calcuttába, az ottani egyetemre. Ebben a város-
ban, 1834-ben, jelent meg két korszakos munkája: az els ő  tibeti nyelvtan és az 
angol—tibeti szótár. Mindkét m ű  úttörő  jelentőségű  a keleti nyelvészet történe-
tében. A tibeti filológia megteremt ője más téren is jeleskedett, így összesen 16 
európai és keleti nyelven állított össze szójegyzéket. 

Kőrösi Csoma Sándor sohasem felejtette el diákkori vágyát, férfikori elha-
tározását: 1842-ben, 58 éves korában, most már mint világhír ű  tudós, vándorbo-
tot vett a kezébe, s elindult felkeresni az „ázsiai magyarok" maradékát. 

1842 májusában megérkezett a brit indiai határállomásra, Dardzsilingbe, 
ahol az útközben felszedett malária ágyba döntötte, s végzett is vele. A Bengáli 
Ázsia Társaság emelt neki méltó síremléket, amelyre 1910-ben még egy emlék-
tábla is került a következ ő  szöveggel: „Egy szegény árva magyar / pénz és taps 
nélkül, / de elszánt, kitartó hazafiságtól lelkesítve / K ŐROSI CSOMA SÁN-
DOR / bölcsőjét kereste e magyarnak / és végre összeroskadt fájdalmai alatt. / 
Távol a hazától alussza örök álmát, / de él minden jobb magyar lelkében." 

BODROGI ZSIGMOND 
(Kula, 1874. március 7. — Budapest, 1937. április 21.) 

Apja házaló tollkeresked ő  volt, egylovas kocsijával járta a csatorna menti 
város külteleki utcáit, a közeli falvakat, ha jól ment az üzlet, olykor húsz toll-
fosztó asszonyt is alkalmazhatott. De tartott „ne szólj dohányt" is, a közeli Te-
lecskáról hozták neki éjjelente, olykor a Bánátból érkez ő  dohánycsempészek is 
nála értékesítették portékájukat, ha nem akartak házalni vele. 

A kis Bodrogi Zsigmondnak err ő l a fináncok által üldözött kupeckedésrő l 
nem volt szabad tudnia, viszont tollszed ő  útjaira elkísérhette apját. Ekkor szer-
zett tudomást arról, hogy a módos magyar nagygazdák, a tehet ős német kötele-
sek és kalaposok, a gazdag szerb búza- és lókeresked ők mellett egy sokkal né-
pesebb világ is létezik: a cselédek és a napszámosok, az inasok és a segédek, a 
zsákolók és hajcsárok világa. A mez ővárosnak e nehezen mozduló állóvizéb ő l 
merítette később költészetének nedveit is. 

Bodrogi Zsigmond Zomborban érettségizett, Szegeden és Debrecenben ír-
nokoskodott, 1904-t ő l pedig végleg Budapesten telepedett le, ahol hivatalnoki 
állást vállalt. Ettő l kezdve, azaz 1905-től 1919-ig rendszeresen jelentette meg 
verseit a Népszavában, ezeket legtöbbször meg is zenésítette, nótáit országszer-
te énekelték a munkásotthonokban (Kár, kár, kár..., Künn a pusztán szántok-ve-
tek, Károg a holló a jegenyén...). 

A munkásmozgalmi lap hasábjain szárnyat bontogató, Csizmadia Sándor 
nyomdokain haladó és a szocialista világnézetet való költ ői nemzedék ennek 
folytán ő t „a legelső  szocialista népdalköltőként" emlegette, olykor még „zsidó 
Petőfinek" is, bár a nagy elődnek még a nyomába sem léphetett. Egy időben 
közelebbi kapcsolatban állt Kassák Lajossal, de vele sem tudott lépést tartani. 
Ő  mindvégig megmaradt dalos kedvű  nótafának. „Én vagyok a nótáslegény..." — 
jellemezte önmagát egyik versében. Sorait azonban még hazai „ízekkel" sem 
képes fűszerezni, egyik kulai látogatása után írja: „Odahaza minden úgy van, / 
Ahogy régen volt. / A szegénység lett nagyobb csak / Az egész vidéken, / Napos 
vendég ott az ínség..." 
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Amikor évek múltán mondanivalója súlyosbodik— a kivándorlásról, a mun-
kások jogfosztottságáról, a „magyar tespedtségr ől" ír —, akkor is a nótafa szólal 
meg benne, elő idézve ezzel a tartalom és a forma szinte áthidalhatatlan konflik-
tusát. Egészen különös színfoltja volt ő  a „szocialisztikus líra" hajnalának, a 
Népszava köré tömörülő  költői gárdának. Megjelent verseskötetei: Tövises tar-
lón , 1908; Szántop vetek, 1910; Dózsa-dalok, 1910;A magam útján,1912; Magyar 
rögön, é. n.; Virradóra, 1919; Siratás, 1922; Dalos világ, 1924; Uj május hajnalán, 
1924.) 

Színműveket (A csapodár, énekes parasztkomédia egy felvonásban, 1896; 
Parasztlakodalom, daljáték, 1902; Haragosok, életkép három felvonásban, é. n.; 
Testvérek, 1926) és kabarétréfákat is írt (Viola, Zsófi, Cilka, A falu bolondja, 
Cigányszerelem, Dankó Pista a mennyországban). 

Bodrogi részt vett a szociáldemokrata mozgalmakban, de a társadalmi vál-
tozásokról homályos elképzelései voltak, s így az egyik frakciótól a másikig sod-
ródott. A húszas évek els ő  felében maradt ki a pártból, de a balra forduló Vági 
Istvánt sem tudta követni, aki megalakította a Magyarországi Szocialista Mun-
káspártot. Legközelebb talán Mezőfi Vilmos állt hozzá, aki szintén szakadár 
volt, azzal, hogy ő  jobbra tájékozódott, a falusi agrárszocialisták irányába. 

A hazatérés gondolatát állandóan ébren tartotta, de az új határok meghú-
zásával végképp elállt ett ől. „Itt sorsom bús, mostoha, / Mégse megyek vissza 
soha..." — írta egy helyütt. 

ERDÉLYI ISTVÁN 
(Zenta, 1925. május 15. — Zenta, 1984. április 15) 

A második világégés, s általában a háborús nemzedékek sorsa volt az övé: 
a tanuló éveit törte derékba, a kisebbségi sorsból indult, s oda zuhant vissza, 
nem kis megrázkódtatásokkal és kényszerváltásokkal. 

Gimnáziumi tanulmányait Szabadkán és Zentán fejezte be, szül ővárosában 
is érettségizett 1943-ban. El őbb a szegedi egyetem matematika szakára iratko-
zott, majd egy év múltán a budapesti József Nádor M űszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetemre. 

Budapest ostroma után tért haza. Rövid, de veszélyes hányattatás után, 
1945-ben jelentkezett a zentai tanítóképz ő  tanfolyamra, hogy valamilyen diplo-
mát kapjon kezébe (az úgynevezett B tanfolyamra kérvényezte a felvételt, ahová 
azok jelentkezhettek, akik a középiskola utolsó évéb ől maradtak ki, vagy érett-
ségi bizonyítványuk volt). Legnagyobb meglepetésére nem diáknak, hanem ta-
nárnak vették fel, mivelhogy lehallgatott néhány szemesztert a szegedi egyetem 
matematikai tanszékén, s néhány vizsgája is volt. Néhány hónap után, 1945 no-
vemberétő l az induló zentai gimnázium matematikatanára lett! 

Ebben a hőskorban nem ez volt az egyedüli sajátságos megoldás. Kortünet 
értékű  a következő  eset is: egy tanfelügyel ő i látogatás után született meg az a 
fellebbezhetetlen verdiktum, mely szerint az ideológiai tantárgyakat — így az 
irodalmat is — csak párttag taníthatta. A gyakorlatban ez úgy festett, hogy Erdé-
lyi István, a párttag, igazgatói rendeletre megcserélte tantárgyát Szeli Istvánnal, 
a párton kívüli magyartanárral, a kés őbbi egyetemi professzorral és akadémi-
kussal. „Neki semmi érzéke nem volt az irodalomhoz, mint ahogy nekem se a 
matematikához — mondta Szeli István könyv terjedelm ű  interjújában, Vékás 
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János kérdéseire válaszolva (Így hozta a történelem..., 1988) —, de vállalni kellett. 
Így kínlódtunk hetekig, talán hónapokig is, én esténként jártam hozzá instruk-
ciókért matematikából, ő  pedig hozta nekem a magyar dolgozatokat javításra." 
Szerencsére az igazgató belátó ember volt, s egy id ő  után, saját szakállára, 
visszaállította az eredeti állapotot. Az ügy fonáksága közé tartozik persze az is, 
hogy az idő  tájt a vallásos Erdélyi érdemesnek bizonyult a tagságra, a baloldali 
Szeli meg nem. A vízválasztó az volt, hogy az egyik véletlenül kimaradt a „meg-
szálló hadsereg" kötelékéb ő l, a másiknak pedig nem sok választása volt, szeren-
csétlenül belecsöppent. 

1947 végétő l a „partizántanároktól" is megkövetelték a végzettséget, így 
Erdélyi diploma után nézett. Előbb a zágrábi egyetem matematika szakán in-
dult, de korán jelentkező  tüdőbaja miatt kimaradt. Az újvidéki tanítóképz őben 
kapott állást, ahol 1948-ben a Tanárképz ő  Fő iskolán befejezte a matematika-
fizika szakot. A következő  évben ismét a zentai gimnáziumban találjuk, de 1950-
ben kiújult tüdőbaja, évekig gyógykezeltette magát. 

Felgyógyulása után nem tért vissza az iskolába: vezet ő  szerepet kapott a 
Tisza menti város m űvelődési ügyeinek intézésében. Hivatásos kultúrmunkás-
ként a könyvtári, majd az egész művelődési életet szervezi. Ott bábáskodik a 
múzeum, a képtár, a művelődési ház megnyitása és a művésztelep megindítása 
körül, az öntevékenység fellendítésén fáradozik. Szívügye volt a kiadói tevé-
kenység: 1962-ben főszerkesztése alatt beindultak a Zentai Füzetek, egy évre rá 
pedig a Monográfia Füzetek. A vállalkozás jól bevált, az elmúlt évtizedekben 
mintegy 70 helytörténeti munka jelent meg. Némelyik megírásában Erdélyi Ist-
ván is közreműködött (A zentai kiadványok bibliográftája, Könyvtártörténet, Ki-
adói tevékenység Zentán). 

A városi hatóság még 1961-ben döntést hozott egy átfogó városmonográfia 
kiadására, de ezt a betegeskedő  Erdélyi sem tudta tető  alá hozni, az elkövetkező  
nemzedékekre maradt. O 1982-ben betegállományból rokkantsági nyugdíjba 
vonult, de a nyugalmat, a bélyeggy űjteménye körüli szuszogást nem sokáig él-
vezhette: két évre rá gyenge tüdeje felmondta a szolgálatot. 

KONDOR LAJOS 
(Hercegszántó, azaz Szántova, 1824. április 10. — Buda, 1870. július 16.) 

Az elemi iskolát a Bács-Bodrog megyei szül őhelyén, a középiskolai (gim-
náziumi) tanulmányait Baján és Szabadkán végezte, a jogot pedig a pesti egye-
temen. A szabadságharcban fiatal ügyvédként vett részt: százados az 1. Pest me-
gyei önkéntes nemzet őrzászlóaljnál, a t űzkeresztségen a Jela čić  elleni harcok-
ban esett át. Kés őbb több honvédalakulatnál szolgált, 1849 augusztusában 
Klapka tábornok a 3. osztályú érdemjellel tüntette ki. 

A szabadságharc bukása után ügyvédi irodát nyitott Budapesten, egy 
időben Pest megye választott szolgabírája is volt, 1863-ban pedig, rövid id őre, 
állandó munkatársa az akkor induló, jól szerkesztett Magyar Sajtónak. Tagja 
volt a pesti honvédegyletnek is. Élete tragikusan fejez ődött be: a budai téboly-
dában halt meg 46 éves korában. 

Kondor Lajos (1848-ig: Krauze) az 1858 és 1863 közötti id őszakban a szerb 
és a horvát irodalom tudós ismer őjeként, a délszláv népköltészet fordítójaként 
tűnt fel, akkori munkái alapján ma is lelkiismeretes és tájékozott kulturális köz- 
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vetítőként tartják számon. Átültette magyarra Ivan Mažurani ć  Smrt Smail-age 
Čengića című  hőskölteményét és több lírai népdalt is Vuk Karadži č  gyűjteménye 
alapján (Smrt Omera i Merima, Predrag i Nenad, Bajo Pivljanin i Beg Ljubovi ć, 
Dojčin Petar i kralj Matijaš, Kosovska djevojka, stb.). Cikkeiben a kapcsolattör-
ténész gondosságával elemezte a délszláv népköltészet értékeit, az egyikben így 
ír: „Boldog a nemzet, mely zenéjében, táncaiban, danáiban, s édes anyanyelvé-
ben oly híven őrzi géniuszát..." (A szerb h ős- és népköltészet, Pesti Napló, 1858). 
Fordításait, cikkeit még a Szépirodalmi Közlönyben, a Nővilágban és a Napkelté-
ben publikálta. 

Fried István egyik tanulmánykötetében Kondor fordításait h űségesnek, öt-
letesnek, ső t bravúrosnak is minősíti, nyelvezetét mértéktartónak, tájékozottsá-
gát példásnak mondja, azaz színvonalasan szolgálta a két nép közeledésének 
ügyét (A délszláv népköltészet recepciója a magyar irodalomban Kazinczytól Jó-
kaiig, 1979). Veselinović  Šulc Magdalena is a délszláv népköltészet legjobb ma-
gyar tolmácsolói közé sorolta (A szerbhorvát népköltészet a XIX. századi magyar 
irodalom tükrében, Újvidék, 1982). 

Kondor Lajos hirtelen t űnt fel fordításaival, cikkeivel a múlt századi irodal-
mi színtéren, s öt-hat évi jelenlét után ugyanolyan gyorsan le is t űnt onnan, 
majdhogynem nyomtalanul. „Egyetlen bio-bibliográfia, egyetlen életrajzi lexi-
kon sem tud róla, személyér ől egyetlen újságcikket sem találunk" — írja idézett 
könyvében Fried István, s ennek alapján arra a meggyőződésre jutott, hogy Kon-
dor Lajos csak egy álnév, úgy találta, hogy a költött név mögött a kor egyik 
ismertebb alakját kell keresni. Ez a nézet évekig tartotta magát, Dávid András 
még a kilencvenes években is ezt ismétli (Egyazon égtájon, 1993). 

Az újabb életrajzi és irodalmi lexikonok hallgatása sem tört meg. A 
Szinnyei-féle lexikon egy Kondor (Koncsek) Lajosról tesz említést, aki azonban 
nem azonos Kondor (Krauze) Lajossal. A Szinnyei-életm ű  folytatója, Gulyás 
Pál új sorozatában ezt a szócikket egészíti ki, a fordító Kondor Lajosról azonban 
nincs szó (Magyar írók élete és munkái, XVI. kötet, 1995). Az 1963-as kiadású Magyar 
irodalmi lexikon alighanem nem is közölhetett róla szócikket — a kutatások újabb 
keletűek —, viszont az 1994. évi Új magyar irodalmi lexikon ezt már megtehette volna. 

Arra, hogy Kondor Lajos nem fed őnév, hanem élő  személy, először Póth 
István mutatott rá a Kondor Lajos — egy elfelejtett irodalomközvetít ő  című  cikké-
ben (Szlavisztikai Tanulmányok: Emlékkönyv. Király Péter 70. születésnapjára, 
1987). Ha nemis teljesség igényével, de ő  közölte az első  hiteles életrajzi adato-
kat róla. A hiányzó részeket Bona Gábor egészítette ki a honvédség századosi 
állományát felölelő  művében (Kossuth Lajos kapitányai, 1988). 

Az életrajzi adatok ismeretében most már nem Kondor Lajos léte a kérdé-
ses: való személyrő l van szó, nem kitaláltról. Csupán korai visszavonulásának 
okai igényelhetnek b ővebb és további vizsgálatokat, bár Póth István részben 
már ezekre a lehetséges módozatokra is rámutatott. Az egyik okot abban látja, 
hogy elégedetlen volt a szerb—magyar kapcsolatok alakulásával, kiábrándultan 
tapasztalhatta ezek rosszabbodását, a másikat elfoglaltságában véli felfedezni: 
az ügyvédi praxis túlságosan lekötötte idejét. E kett őhöz még egy harmadik is 
kívánkozik: egészségi állapotának rosszabbodása, a jelentkez ő  elmebaj, amely 
majd korai halálát is elő idézi. 
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GYURIS GYÖRGY 

FOLYTONOSSÁGOK ÉS TÖRÉSEK A TISZATÁJ 
ÉLETÉBEN *  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A félszázados szegedi folyóirat életéb ő l szeretnék néhány érdekesebb epi-
zódot fölvillantani. Els ősorban a kapcsolódásokat, s ezek nyomán a töréseket. 
Először a közvetlen példáról. 

1942 januárjában indította meg Délvidéki Szemle címmel havi tanulmány-
népszerűsítő  folyóiratát a Horthy Miklós Tudományegyetem Baráti Köre. A 
folyóirat 1944 októberéig jelent meg, utolsó száma összevontan, 9-10 jelzéssel 
került ki a nyomdából, a szovjet csapatok bevonulása el ő tti napokban. 

Fő - és felelős szerkesztője az egyetem olasz tanszékének professzora, Kol-
tay-Kastner Jenő  (1892-1985) volt. 

A szerkesztő  1942-ben úgy fogalmazta meg céljait a folyóirat beköszönt őjé-
ben, hogy a táj, a magyarság és az európaiság témáit kívánja földolgozni a lapban. 

Képzőművészeti, színházi és zenekritikai rovata természetesen zömében 
Szegedhez kapcsolódott, de címének megfelel ően jelentős mennyiségű  Délvi-
dékkel foglalkozó cikk mellett könyvismertetései is széles körben felölelték a 
Magyarországon megjelent könyvek mellett a Közép- és Kelet-Európával kap-
csolatos külföldi irodalmat is. Lévay Endre, Vándor Gyula szinte rendszeresen 
hírt adtak a környező  országok szellemi életér ő l Balkán szemle, Horvát szemle 
stb. címmel. A szabadkai Lévay Endre például sort kerített a szerb közm ű-
velődési közlöny, a Prosvetni glasnik 1942. évfolyamának ismertetésére isA szerb 
szellemi élet címmel. Széles látókörű , jól szerkesztett lap volt. Emellett temati-
kus számokat is állított össze, pl. a szegedi Dugonics Társaságról, ennek fönnál-
lása 50. évfordulója alkalmából (1943/7. sz.), a délvidéki irodalomról (1944/6.), 
vagy a délvidéki művészetrő l (1944/9-10.). 

A háború befejez ődése után Koltay-Kastner Jen ő  egyetemi tanár, a Délvi-
déki Szemle volt szerkesztője Purjesz Béla rektor megbízásából, már 1945. no-
vember 20-án levélben fordult Szeged polgármesteréhez. Ebben azt közölte, 
hogy a rektor november „13-án értekezletet hívott egybe egy új demokratikus 
szellemű  tudományterjeszt ő  folyóirat megalapítása tárgyában, mely méltóképp 
képviselje Szegednek, mint egyetemi városnak kulturális színvonalát. 

A megindításhoz szükséges anyagi er ő  azonban nem jött össze, így az egye-
tem által tervbe vett folyóirat nem indulhatott meg. 

A lapalapítás új fejezete kezd ődött 1946 októberében, amíkor „megszüle-
tett Szegeden egy fiatalokból, egyetemi és f ő iskolai hallgatókból álló kis mun- 

* Elhangzott a szabadkai Városi Könyvtárban 1997. március 14-én megtartott Tiszatáj-
esten. Közlésével tisztelettel köszöntjük testvérvárosunk folyóiratát, s még jó néhány, 
a mostanihoz hasonló évfordulót kívánunk neki. 
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kaközösség, amely Kálmány Lajos, a szegedi születés ű  legnagyobb folklorista 
nevével fordult a magyar nép és a magyar néptudomány felé". (Péter László: 
A Kálmány Lajos Kör = Tiszatáj, 1947/1:25.) 

Péter László ugyanitt fölvázolta a Kör tagjainak feladatait: „a népiséget 
nemcsak mint társadalmi mozgalmat, politikai fölfogást, kulturális (esztétikai, 
művészeti, irodalmi) látásmódot kell vállalnunk és terjesztenünk, hanem tudo-
mányos alapjait kell kutatnunk, megismernünk és népszer űsítenünk. Magyarsá-
gunk mivoltának kutatása, jelentősége és magatartásformáló ereje: ez annak a 
tudománynak a tárgya, (...) amelyet mi alföldi vonatkozásban, alföldtudomány-
ként akarunk tehetségünkhöz mérten m űvelni." (Uo. 26.) 

Az eszközök számbavételekor leszögezte: „A Körnek heti zárt kör ű  össze-
jövetelein, nyilvános szabadegyetemi el őadásain, irodalmi és vitadélutánjain, 
falujárásain kívül szüksége van egy folyóiratra, amely a társadalommal való kap-
csolatát biztosítja s az alföldi szellem ű  szolgálatot életszerűen ellátja." (Uo. 30.) 

Az óhaj azonban önmagában kevés volt. A Kálmány Lajos Körnek nem volt 
sem anyagi alapja, sem olyan társadalmi elismertsége, mely ez el őbbi hiányát 
pótolhatta volna. Szövetséges után kellett tehát nézni. Ezt kínálta föl Seres Jó-
zsef (1910-1984), Szeged szabadm űvelődési felügyelőhelyettese. 

Szeged önálló szabadművelődési kerületet alkotott. Élére a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter dr. Madácsy László (1907-1983) gimnáziumi tanárt, egye-
temi francia lektort nevezte ki. Ide osztották be Seres József tanítót 1945. május 
15-én. 1946. szeptember 25-ével szabadm űvelődési felügyelőhelyettessé nevez-
ték ki, majd Madácsy László távozásával, 1947. március 1-jével ő  lett a szabad-
művelődési felügyelő . Tagja volt a Kálmány Lajos Körnek is. 

Lelkesen támogatta ifjú egyetemi társainak folyóirat-kiadási elképzeléseit, 
és hivatali munkájával segítette is a Tiszatáj megszületését. 

A Kálmány Lajos Kör ösztönzésére, Madácsy László a Szabadm űvelődési 
Tanács 1947. január 22-i ülése elé terjesztette a lapindítás tervét. 

Ekkor kapta még csak ideiglenesen, de a végleges nevét is a folyóirat. Péter 
László írta: „Emlékszem erre az ülésre a városháza kisgy űlési termében, hideg 
januári délutánon. A legtöbben kicsinyhit űek voltak, de szokás szerint mégis 
nagy hévvel vitáztak — a leend ő  újszülött nevéről! Az Alföldi Szemlét már mi is 
elejtettük, mert nagyon tudományos íz űnek tetszett; de elhangzott ott javaslat 
arról, hogy Albatrosz legyen a lap; nagy tábora volt az el őkelősködő  Aurórának, 
a később Vásárhelyen meg is indult Délszigetnek. Végül azért a Juhász Gyula 
lírájával megtámogatott javaslatom: a Tiszatáj győzedelmeskedett." (Péter Lász-
ló: Az indulás = Tiszatáj, 1967/3:200.) Hadd idézzem az 50. évfolyamában járó 
folyóirat 1913-ban született névadó verse els ő  két sorát: 

Emlékek holdvilágos ablakán át 
Nézem a messzi, áldott Tisza táját. 

A folyóiratot létrehozó fiatalok egyik fontos elképzelése volt a közép-eu-
rópaiság érvényesítése a lapban. E vonatkozásban figyelemre méltó a Csongrád 
Megyei Levéltárban lévő , Péter László kézírásával február 3-án kelt levélfogal- 
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mazvány Živan Nikoiašev sz őregi görögkeleti szerb plébánoshoz. A leend ő  szer-
kesztő  cikket kért a folyóirat els ő  számába a szőregi szerbség történelmi, társa-
dalmi, kulturális és politikai helyzetér ő l. Kérését így indokolta: „Folyóiratunk 
Szeged sajátos helyzete miatt föladatának tekinti a déli szomszédnépekkel, kü-
lönösképp az új Jugoszláviával való m űvelődési kapcsolatok kiépítését, a dél-
szláv—magyar kulturális kapcsolatok kihangsúlyozását, valamint a magyar terü-
leten lakó délszláv népesség helyzetének ismertetését." Az indoklás szándékai-
ban összecseng a Délvidéki Szemle idézett céljaival. Sajnos, Nikolašev plébános 
nem írta meg a kért összegzést. 

Péter László az utolsó pillanatban meghátrált a szerkeszt őség vállalása 
elő l, bár az első  öt szám összeállítása az ő  munkája. Helyette Madácsy László 
neve került föl az els ő  szám borítójára. 

Ugyancsak a táji hivatás fontosságának hangsúlyozása tükröz ődik a Péter 
László által az 1. szám Rovás rovatában névtelenül közzétett jegyzetében, ahol 
ezt írja: „mi a sajátos regionális színeket kihangsúlyozó, de ugyanakkor az egész 
magyarsághoz, az egész magyarságról és Európáról szóló tájkultúrák hívei va-
gyunk. Folyóiratunk is így véli igazi föladatát betölteni, ha nem Szegeden szer-
kesztett akármilyen folyóirat lész, hanem a táji hivatást öntudatosan vállalva, 
szűri magán keresztül a világot, Európát és a magyarságot!" 

Érdekes módon szemben áll ez a folyóiratot szerkeszt őként jegyző  Madácsy 
László ugyancsak anonim beköszöntőjével: „Szegeden a Széphalom megsz űné-
se óta nem volt olyan folyóirat, mely városunk és vidéke íróinak, költ őinek és 
képzőművészeinek helyet adott volna. Pedig Szegedet szellemi hagyományai ar-
ra kötelezik, hogy messzi vidék tehetségeit vonja körébe és istápolója legyen 
olyan tehetségeknek, melyek nagyon is távol estek a »pesti literatúrától«. Sze-
geden sokan érezték az utóbbi esztend őkben ezt a hiányt, és most, amikor útjára 
bocsájtjuk roppant erőfeszítések árán és minden magunkrahagyatottságunkban 
folyóiratunkat, tanúságot szeretnénk tenni arról, hogy Szegeden vannak, akiket 
Kálmány Lajos, Móra Ferenc és Juhász Gyula szelleme nemes és jó szándékú 
munkára tud ihletni." 

Érdekes az ellentét a beköszönt őnek az irodalomra és képz őművészetre 
hegyezettsége, valamint a folyóiratot életre serkent ő  Kálmány Lajos köri fiata-
lok elképzelése között, akik a Délvidéki Szemle mintájára tudományos folyóira-
tot kívántak indítani. De ellentét van a beköszönt ő  és a lap tartalma között is, 
hiszen tíz versen és egy elbeszélésen kívül a terjedelem zömét tudományos és 
kritikai írások töltik ki. 

Másrészt exponálódik egy évtizedekig tartó vita is a beköszönt őben, ami-
kor Madácsy László a szegedi és Szeged környéki írók, költ ők és képzőművészek 
publikációs lehetőségére hivatkozik. Kés őbb is állandó gond lesz a helyi iroda-
lom aránya, és állandó támadási fölületet jelent majd a szerkeszt őknek. 

Ezt a nagyra törő  indulást viszonylag gyorsan követte az els ő  törés. Egyre 
inkább beszivárgott, vagy inkább azt mondanám: betört a kommunista ideológia 
a cikkekbe, könyvismertetésekbe, kritikákba. Ugyanakkor egyre inkább elural-
kodott a folyóiratban a szépirodalom, s egyre jobban megsz űnt tudományos 
jellege. Eltűnik a Tiszatájból a kitekintést szolgáló Alföld és a még tágabb látó- 
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határt pásztázó Délkelet-európai néző  című  rovat. Ezáltal a lap egyre inkább 
belterjessé és egysíkúvá vált. Még érzékelhet őbb lett ez akkor, amikor az 1948. 
áprilisi számmal Erdődy József (1908-1980) vette át Madácsy Lászlótól a lap 
szerkesztését. 

A további évek a teljes elszürkülés, sematikussá válás esztendei lettek, majd 
1956 októberével, az újra Péter László szerkesztette 5. számmal megsz űnt a lap. 

Az 1957 szeptemberében újrainduló ultrabalos lapról itt nincs mondanivalóm. 
1961 márciusában Andrássy Lajos (*1928) vette át a szerkeszt ői széket. Ő  

egyre jobban támaszkodott az egyetemre. Az oktatókat, s ő t jelesebb hallgatókat 
foglalkoztatva a Tiszatáj körül jól képzett kritikusi gárda szervez ődött. Tagjai 
nemcsak szajkózták a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága mel-
lett működő  elméleti munkaközösség téziseit a kritikai munka fogyatékosságá-
ról, hanem alkalmazni is tudták, továbbfejlesztették, s ő t mertek hagyatkozni a 
saját érzéseikre, tapasztalataikra, eszükre. Ennek persze a 60-as évek elején in-
kább csak a csírái jelentek meg Bata Imre, Bíró Ferenc, Csetri Lajos, Fülöp 
László, Grezsa Ferenc, Ilia Mihály, Kaposi Márton, Kassai Kelemen János, Ker-
tész Ákos, Kovács Sándor Iván, Rigó Béla, Tamás Attila, Tóth Miklós, Vörös 
László kritikáiban, de megjelentek. Ekkor zajlottak a nagy irodalmi viták, mint 
p1. a Barta-, a kisregény-, vagy a költészetelméleti vita, melyekb ől a Tiszatáj 
alaposan kivette a részét. 

Eszrevehető  a szerkesztés „tudatosodása': Ez nem els ősorban a felelős 
szerkesztő  Andrássy Lajos érdeme, hanem a szerkeszt őségben lassan nélkülöz-
hetetlenné váló Ilia Mihályé és Kovács Sándor Iváné. Az ő  munkájuk érződik a 
gondosan tervezett tematikus számok megjelenésében. 

Ilyen készült József Attila halálának 25. évfordulójára (1962. december). 
Olyan gazdagra sikeredett, hogy az összegy űlt írások egy része már nem is fért 
bele ebbe a számba, s a következ őben, az 1963. januári számban még négylapnyi 
József Attila-emléket tettek közzé. Nem feledkeztek meg Juhász Gyula 80. szü-
letésnapjáról (1963. április) sem. A legsikerültebb tematikus szám a Radnóti 
Miklós halálának 20. évfordulójára megjelent 1964. novemberi volt. 

Igazi áttörést jelentett a balos szerkeszt ői gyakorlattal szemben, hogy az 
1963. novemberi szám els ő  lapján megjelent Illyés Gyula Babits szemébe nézni 
című  cikke. Az írás két évvel korában, Babits halálának 20. évfordulójára ké-
szült. „Hogy miért nem jelenhetett meg — ahogy még egy el őbbi sem —, annak 
okát egyre bajosabb már kideríteni, és még bajosabb megérteni. A megünnepelt 
személye is közrejátszott benne, de éppúgy az ünnepl őé is" — írta bevezetőjében 
Illyés. Annál meglepőbb, hogy a balosnak tartott Tiszatájban megjelenhetett a 
„népi" Illyés megemlékezése a „nyugatos" Babitsról. 

1965 januárjától a Tiszatáj áttért a hírlapi formátumról a folyóirat alakra. 
Ez is hozzásegítette a lapot, hogy töretlenül tovább fejl ődjön. 

1970 januárjától Havasi Zoltán (* 1926), a Szegedi Egyetemi Könyvtár igaz-
gatója váltotta föl Andrássy Lajost a szerkeszt ő i székben. Kissé furcsa volt a 
megyei pártbizottság ilyen döntése, hiszen Havasi Zoltán eddig csak kevéssé 
volt kapcsolatban az irodalmi életben. S különben is a szerkeszt őségben ott volt 
a két fiatal és energikus szerkeszt ő : Ilia Mihály és Kovács Sándor Iván. Ám 
közöttük nem akartak választani. Különben is két egészen más kritikusi alkatot 
testesítettek meg. 
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Ilia Mihály szépirodalmi, Kovács Sándor Iván irodalomelméleti, kritikusi 
szemléletű  szerkesztő  volt. Az előbbinek kritikusi, szerkesztő i észjárására vilá-
gít egyik glosszájának lényege: az egyik legfontosabb kritikusi erény: a m ű  meg-
értésére való törekvés. (I. M.: Kritika — hitel nélkül = Tiszatáj, 1966/12:1056.) A 
különböző  stílusú alkotások között ő  nem akart válogatni, hanem meg akarta 
érteni mindegyiknek értékeit. S az általa megértett (nem föltétlenül helyeselt) 
alkotásokból építette a versrovatot. Nem értett egyet minden verssel, de »meg-
értette« őket. Nem döntőbíró akart lenni, hanem közvetít ő . Igaz, a közvetítési 
folyamatba szűrőként a minőség követelményét építette be, de a stílusok közötti 
döntést az olvasóra bízta. 

Ezzel szemben Kovács Sándor Iván 1968-ban ezt írta kritikusi, szerkeszt ő i 
hitvallásáról: „Az eszmény a Gaál Gábor-i magatartás. Ő  teleírta a Korunk év-
folyamait, írásával megemelte a lapot, a legendateremtést másokra hagyta, s 
személyiségének jeleit mindig csak a Korunk éveinek margóján, mindig a lap 
ürügyén hagyta ránk." (Mi van a fiókban? Két flekk Kovács Sándor Ivánnal = 
Tiszatáj, 1968/9:892.) Kovács Sándor Iván tehát azzal akart értéket teremteni, 
hogy a sokszínű  alkotások között rendszert teremt, s ennek a rendszernek a 
leírását saját maga készíti el. Havasi Zoltán érzékletesen rajzolta meg egyénisé-
gét: „Vasakarat, ironikus mosoly. Példátlanul alázatos, áldozatos munkabírás, 
emberi méltóságot tükröztető  magabiztosság. Eltéríthetetlenül építi a szemé-
lyes kutatási apparátusát, építi önmagát. Rendíthetetlen, de lojális az alkotó 
alkatú társak iránt. Töretlenül jut érvényre tehetsége és teljesítménye. Egy év-
tizeden át (1960-71) vezeti a Tiszatáj kritikai rovatát. Nagy lehetőség ez számá-
ra." (Havasi Zoltán: Tiszatájon '70-72-ben. Szerkesztői emlékeim = Szeged, 
1994/jún.:6.) Olasz Sándor beszélte el nekem 1996. április 2-án, hogy amikor 
még egyetemi hallgatóként els ő  könyvismertetését átadta Kovács Sándor Iván-
nak, ő  pár perc alatt úgy átjavította, hogy szó helyén nem maradt. S amikor már 
azt várta, hogy visszaadja mondván, hogy „így kellett volna megírni", Kovács 
Sándor Iván kijelentette: „Ezt meg kell jelentetni!" 

Számomra Ilia Mihály fölfogása a rokonszenves, aki nem az önmegvalósí-
tást hajszolta, hanem az értékek minél szélesebb kör ű  átadását szorgalmazta. 

Végül Kovács Sándor Iván fővárosba távozásával megnyílt az út Ilia Mihály 
(*1934) előtt, hogy elfoglalja a főszerkesztői széket 1972. április 1-jétő l. 

Ekkor teljesítette ki eddigi tevékenységét és fejlesztette vitathatatlanul or-
szágos folyóirattá a Tiszatájat. Für Lajos fejtette ki Hazánk Kelet-Európa című  
tanulmányában, hogy a magyarságot szinte arra rendelte a szétszóródás sorsa, 
hogy Kelet- és Közép-Európa összeköt ő  kapcsa legyen. Ilia Mihály ezt az eszmét 
próbálta tárgyiasítani folyóiratában. A vitathatatlanul magas színvonal, a ma-
gyar és a közép-európai szellemiség ötvöz ődése vonzóvá tette az alkotók számá-
ra a lapot, s mind többen adtak mind értékesebb írásokat. A magyarság és a 
közép-európaiság egyszerre való jelenléte pedig eleve kizárta, hogy a soviniz-
mus szelleme bármikor is beárnyékolja a Tiszatáj hasábjait. 

A politika azonban nem így gondolta, és egyre több és több írásban talált 
kifogást és vetette alá különböz ő  vegzatúráknak Ilia Mihályt, aki végül 1974 
decemberében föladta az egyenl őtlen harcot és „önként" távozott a f őszer-
kesztői székbő l. 
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Ilia Mihály lemondásával azonban nem szakadt meg a folytonosság. A me-
nesztett főszerkesztő  talán azt várta volna Annus Józseft ől és Olasz Sándortól, 
hogy kövessék példáját, és álljanak föl. Ez tüntetésnek tüntetés lett volna, de 
valószínűleg megszűnt volna a Tiszatáj. Legalábbis az a Tiszatáj, amely 1975-re 
fölépült. Annus József tanácstalanságában Illyés Gyulához fordult. Illyés arra 
biztatta, hogy minden körülmények között maradjon, őrizzék a kivívott eredmé-
nyeket. Természetesen ez azzal a veszéllyel járt, hogy ha ezt a kinevezett új 
főszerkesztő  nem teszi lehetővé, elveszett a tüntetés lehet ősége is. Mindketten 
maradtak. Ilia Mihály pedig minden korábbi szerz ő  további pártfogását kérte 
levélben a szerkesztőség számára. Ennyi útravalója volt az általa fölépített lap-
nak, melynek példányszáma ekkor már fölfutott 3750-re. 

A megyei pártbizottságnak három jelöltje volt: Kiss Lajos és Vörös László 
egyetemi adjunktusok, valamint Grezsa Ferenc, a hódmez ővásárhelyi Bethlen 
Gábor Gimnázium igazgatója. 

A választás Vörös Lászlóra esett. Ő  folytatni akarta a Tiszatáj, Ilia Mihály-
tól kialakított arculatát. Err ő l majdnem négy évvel később így nyilatkozott Ze-
lei Miklósnak a Magyar Hírlap 1978. nov. 12-i számában: „A mostani szer-
kesztőségnek (...) kötelezettségei vannak: a Tiszatáj már egy régebben kialakult 
hagyomány útján jár. E hagyomány megteremtésében Ilia Mihály el őbb rovat-
vezetőként, később főszerkesztő-helyettesként, majd főszerkesztőként úttörő  
szerepet vállalt. E munka megkezdésében, értékének elfogadtatásában kima-
gaslóak az érdemei." Vörös László ennek szellemében hagyta Annust és Olaszt 
dolgozni, ő  maga pedig szakmai hozzáértése mellett, a pártban szerzett tekinté-
lyével a védő -óvó ernyő t igyekezett a szerkeszt őség munkája fölé tartani. 

A szerkeszt ők nem változtattak a rovatszerkezeten sem, s a rovatok mellett 
ugyanazok maradtak a szerz ők és a témák is. Az érdekes írások mellett ez az 
állandóság, töretlen folyamatosság is el ősegítette az olvasói érdekl ődés növeke-
dését. A 70-es évek végére a Tiszatáj elérte a 4700-as példányszámot, és nemcsak 
a vidéki folyóiratoknál, hanem még a Mozgó Világnál is több példányban kelt el. 
Összehasonlításul: a Kortárs 24, az Új Írás 20 ezer példányban került ki a nyom-
dából. 

Nagy nyeresége volt a folyóiratnak ebben az id őszakban Illyés Gyula sze-
replése. Első  saját írása, a Babits szemébe nézni ugyan már 1960-ban megjelent, 
ám majd másfél évtizedig egy rövid kézírásos hasonmásán, melyben Dugonics 
Andrást méltatja halálának 150. évfordulóján, nem jelent meg semmi. Ilia Mi-
hály viszont be tudta vonzani a lap munkatársai közé, s ezt Vörös László is 
folytatta. A folyóirat ezen id őszakában, 1975 és 1986 között nem volt olyan 
évfolyam, amelyben Illyésnek legalább egy írása ne lett volna. Több évben is Illyés 
Gyula volt a legtöbbet közölt szerz ő . Az első  években versekkel, majd kés őbb 
prózával (jegyzettel, naplórészlettel, esszével) és drámával is szerepelt. Napló-
jában is föltűnik az a szerető , aggódó hang, amivel a Tiszatáj, valamint szer-
kesztő inek sorsát kísérte. Nyilvánosan is beszélt arról, miért szereti ezt a folyó-
iratot. 1979. október 25-én, a Magyar Rádiónak a fővárosi Kossuth Klubban 
rendezett Tiszatáj-estjén mondta: 

„A Tiszatáj is olyan vonalat követ, amely a magyar irodalomnak egyik hagyo-
mányos derékvonala: a baloldaliságnak és a nemzeti érzésnek az összekapcsolása. 
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Ekörül mindig sok félreértés volt; feladatunk népieseknek az, hogy igazi 
urbánusok legyünk, tehát összehordani a vidéken mindig olyan fészkeket, ahol 
valódi urbanitás van, vagy lehetséges; Magyarországon ez egyszer űen azt jelenti, 
hogy igazi progressziót ápoljunk, igazi baloldaliságot; igazi talajba való helyez-
kedést. Azt látom, hogy a Tiszatáj esetében valóban kit űnően működik ez a 
kultúrgóc. Annyi támadás érte már a Tiszatájat éppen azért, mert ezt az irány-
zatot kezdettő l fogva, még Ilia Mihállyal megpendítette, nekem, urbanizáló né-
piesnek nagyon is rokonszenves. Majdnem példaadásul tekintem, hogy ilyen 
helyekre dolgozzon az olyan író, azaz ember, akinek nem ragyogás, a közvetlen 
siker a gondja, hanem valamiféle m ű  megalkotása. Egyrészt saját m űvének a 
megalkotása, másrészt pedig az, amire egy nemzet teremtve van." 

Németh Lászlóval passzívabb volt a folyóirat kapcsolata. Az író Magyar 
műhely című  írásának megtámadásával kapcsolatban t űnt föl Németh László 
neve a hírlap alakú lap 1958. évfolyamában. De 1970 februárjában már egy ko-
rábbi írását, a Semmelweis drámáját is a lapnak adta Az írás ördöge című  drámá-
jának szegedi bemutatója alkalmából közölt színikritika mellé. 1973-74-ben két 
drámáját közölte a Tiszatáj, az 1975-ben bekövetkezett halála azonban megaka-
dályozta a szorosabb kapcsolat létrejöttét. Szelleme azonban gyakran megjelent 
a lap hasábjain: 1976-ben a háromnegyed százados, 1981-ben pedig a 80. szüle-
tésnapját köszöntötte emlékszám. Ugyanakkor emlékét nagy odaadással ápolta 
a Tiszatáj egyik igen jelentős egyénisége: Grezsa Ferenc is. 

A 70-es években és a 80-as évek els ő  felében tehát közvetlen folytonosság 
volt kimutatható a lap szellemiségében. A nagy törést, az 1986. évi betiltást 
azonban már jó el őre jelezték a meg-megújuló „földmozgások". Állandóan föl-
merülő  vád volt a helyi írócsoport tagjai és a hírlapírók részér ől a szegedi 
szerzők kiszorulása a folyóiratból. A szegedi újságírók közül egyedül Nikolényi 
István védte meg cikkeiben Ilia Mihály és Vörös László törekvéseit azzal, hogy 
„ne szegedi irodalomban gondolkodjunk, hanem (Szegedrő l is) magyar iroda-
lomban". S hogy ez mennyire igaz volt, azt az írók szül őhelyének vizsgálata is 
igazolta. Baka István szekszárdi, Belányi György és Veress Miklós barcsi, Dér 
Endre és Téglásy Imre békéscsabai, Géczi János Monostorpályiban született, 
Mocsár Gábor nyírségi, Simai Mihály medgyesegyházi, Tóth Béla dombiratosi, 
Zalán Tibor szolnoki; vannak szegedi ihletés ű  írásaik is, de az alapélményük, a 
gyermekkoruk máshová kapcsolja őket. De ez mellékes is, hiszen végül csak a 
minőség számít, akkor pedig Andrássynak volt igaza: „amilyen mértékben for-
málódik országos arculata, úgy halványodik a táj rajzolata" — de mit lehet tenni? 
S még így, az országos arculat mellett is kirajzolódott egy kivehet ő  Tiszatáj-arc-
él: az Illyéstől Veress Miklósig terjedő  sor bizony nagyon is csak tiszatáji karak-
teres volt, beleértve a népi írói mozgalom öregjeit és második, harmadik gene-
rációját. Ezeket a támadásokat s űrű  jelentésekkel és a minisztérium vagy párt-
központ kiküldötteinek más véleményével valamelyest le lehetett szerelni, de a 
gyűlölet parazsa a hamu alatt is tovább izzott. 

A földmozgások másik nagy csoportját az ún. közléspolitikai hibák jelen-
tették. A Tiszatájat mint központi folyóiratot nemcsak a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Csongrád Megyei Bizottságának ideológiai titkára és agitációs és 
propagandaosztálya, valamint a Csongrád Megyei Tanács m űvelődésügyi osztá- 
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lya, hanem az MSZMP Központi Bizottságának ideológiai titkára és tudomá-
nyos, közoktatási és kulturális osztálya, valamint a M űvelődésügyi Minisztéri-
um irodalmi, sajtó- és tájékoztatási főosztálya (közvetlenül irodalmi osztálya) is 
felügyelte. 

Bozóki András foglalta össze a kolozsvári Korunk 1996. évi 1. számában a 
80-as évek magyarországi sajtóirányításának célját és módszereit. Ezen irányí-
tásnak egyik fő  célja a politikailag irányzatos lapok létrejöttének megakadályo-
zása volt. Mivel a Tiszatáj egyre köztudottabban a „népi írók" gy űjtőhelye volt, 
egyre többször került összeütközésbe az Aczél György fémjelezte kultúrpolitika 
elveivel. A sajtóirányítás módszereit is érdemes idézni. „Ezek a következ ők vol-
tak (..): 

a telefonon érkező  kioktatás; 
a főszerkesztői igazoló jelentés követelése; 
a személyes berendelést követő  »fejmosás'; 
a szakmai nyilvánosság előtti pellengérre állítás; 
a prémiummegvonás; éš 
(végső  esetben) leváltás." 

Vörös Lászlónak mindben volt része. 
Az egyik nagy fölháborodást kiváltó „közléspolitikai hibá"-nak az 1981. 

júniusi számban megjelent Krakkói körkép című  összeállítás bizonyult. Ekkor 
ugyanis már a Szolidaritás szakszervezet létrejötte miatt Lengyelország tabuté-
mává vált. Így az 1981. május 20-i főszerkesztői értekezleten Tóth Dezs ő  mű -
velődési miniszterhelyettes a lengyel belpolitikai események kapcsán fölhívta a 
főszerkesztők figyelmét arra, hogy a Lengyelországgal kapcsolatos közléseket 
inkább ritkítani, mint sűríteni kell. Ekkor pedig már nyomdában volt, és június 
elején megjelent a Tiszatáj 6. száma, benne a Most — Punte — Híd rovatnak Krak-
kói körkép című  összeállítása, 67 lapon! Az 1981. június 8-án kelt miniszterhe-
lyettesi levél ilyen kérdéseket tartalmazott: 

„Felkérem Főszerkesztő  Elvtársat, a legrövidebb id őn belül igazoló jelen-
tés formájában adjon választ a következ ő  kérdésekre: 

— Mi indította a szerkesztőséget arra, hogy napjainkban hozzon ki egy »len-
gyel számot«. 

— Félreérthető  volt-e a főszerkesztő i értekezleten elhangzott ama katego-
rikus kérés, hogy a lengyel tematikát a szerkeszt ők fogják vissza, és elhangzott-e 
az a nyomatékos felszólítás, hogy e tekintetben mindenfajta általánosat megha-
ladó közlésterjedelem káros és tilos. 

— Nyilván ismerve azt, hogy a Tiszatáj júniusi számában egy több mint 60 
oldalas lengyel blokk volt megjelen őben. Főszerkesztő  Elvtárs miért nem tar-
totta kötelességének ezt ott jelezni, akkor, amikor hasonló természet ű  kérdések 
sokkal kisebb ügyekben más szerkeszt ők részérő l elhangzottak. 

— Az értekezlet minden főszerkesztőnek kötelességévé tette, hogy az el-
hangzottakat a gyakorlati érvényesítés érdekében szerkeszt őtársaival közölje. 
Megtette-e ezt Főszerkesztő  Elvtárs?" 

A büntetés a nyereségrészesedés megvonása volt. 
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A következő  összeütközést Köteles Pálnak az 1982. szeptemberi számban 
közölt cikke, a Töprengés egy torzkép el őtt okozta. AKelet-európai néz ő  romániai 
blokkjában helyet kapott írás Ion L đncránjan Gondolatok Erdélyről című  frissen 
megjelent soviniszta könyvét ismertette. Vörös László, érezve a cikk politikai 
súlyát, fölhívta telefonon a minisztériumban Csapody Miklóst, van-e elvi tiltás 
a Lđncrđnjan-könyv ismertetését illetően. Mivel nem volt, a lap közölte a bírá-
latot. A szeptemberi szám 6-8-a körül jelenhetett meg. Szeptember 22-én Sebe 
János, a párt megyei kulturális osztályának vezet ője kért magyarázatot. Október 
14-én Koncz János, az MSZMP megyei ideológiai titkára rendelte be Vörös 
Lászlót, és közölte vele, hogy leváltják a f őszerkesztői posztról. A fölmondás 
egyelőre szóban történt, mivel sok szerv egyetértését kellett megszerezni, hogy 
az írásbeli döntés is megszülethessék. 

Illyés Gyula és a Magyar Írók Szövetségének választmánya azonban 
egyöntetűen kiállt a Tiszatáj mellett, így a tervbe vett elbocsátás id ő legesen 
elmaradt. 

A „közléspolitikai hibák" azonban nem: minden évre jutott egy-két alapos 
fejmosás, kioktatás, fegyelmi. De így ment ez más lapoknál is, mint az Alföld, a 
Mozgó Világ, az Új Forrás esetében. A Tiszatáj esetében azonban ezek oly mér-
tékben gyűjtötték a viharfelhőket a folyóirat egén, hogy 1986 nyarán már nem 
lehetett a lapot megmenteni. 

Az 1986. júniusi szám 8-10. lapján Nagy Gáspárnak négy verse jelent meg: 
Februárius, Kérdések kérdése, Félelmen túli... és  fiú naplójából címmel. Az első  
hárommal nem volt baj. Az utolsó viszont így szólt: 

... és a csillagos estben ott susog immár harminc 
évgyűrűjével a drága júdásfa: ezüstnyár rezeg 
susog a homály követeinek útján s kitünteti őket 
lehulló ezüst-tallérokkal érdemeik szerint ill őn... 

Tovább nem idézem. Tudnunk kell, hogy a vers két évvel korábban, 1984-
ben született, ám ekkor, az 1956-os forradalom és szabadságharc harmincadik 
évfordulójának el őestéjén hallatlanul fájdalmasan érintette a hatalmat a „har-
minc évgyűrűs júdásfa". Honni soit qui mal y pense — az szégyellje magát, aki 
rosszra gondol, de Kádár János magára vette, és az MSZMP Politikai Bizottsá-
gának 1986. szeptember 9-i ülésén kijelentette: 

„Azt mondom, hogy rendszerünk ellen szóló publikáció történt. (...) Min-
denféle politikai, gazdasági, társadalmi problémáink mellett megengedhetet-
lennek tartom, hogy engedményeket tegyünk az ellenzék legalizálása területén. 
(...) Ezt az 1986-os őszt nem engedhetjük felhasználni arra, hogy az ellenzéki, 
ellenséges elemeket legalizálják, befolyásukat, m űködési lehetőségüket bővít-
sék. Ütközni kell, ha kell. Szerintem ezek az elemek ezt a türelmi határt elérték, 
ezért az ütközés elkerülhetetlen." (Varga Péter: A Tiszatáj és az irodalompoliti-
ka. Szeged, 1996, kézirat). 

A kérdés tehát eldöntetett, s hiába volt az Írószövetség többszöri tiltakozá-
sa, a folyóirat megjelenését szüneteltették, az elkészült júliusi számot bezúzták. 
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Vörös Lászlónak, Annus Józsefnek és Olasz Sándornak pedig mennie kellett a 
szerkesztőségbő l. 

A hatalomnak 1987 januárjától ugyan sikerült újraindítani egy Tiszatáj né-
ven megjelenő  lapot Kaposi Márton főszerkesztésével, ennek azonban semmi 
köze nem volt az eddigi Tiszatájhoz. A legnagyobb törés tehát itt következett be. 
E szerkesztőség folyamatosan kézirathiánnyal küzdött, az írók bojkottja elég 
keményen érvényesült. Irodalmi irányzatában a népi-nemzeti iránytól er ősen 
eltérve inkább a Tiszatáj által addig figyelmen kívül hagyott modernista áramla-
tokat kapcsolta be, nem is színvonalatlanul. 

Ám a Tiszatáj régi szerkesztőségével történt jogtalanság nem merült fe-
ledésbe, ső t a rendszerváltozás el őkészítésének id őszakában újra és újra napi-
rendre került, hiszen a politikai fékek lazulásával már egyre többet ki lehetett 
mondani. 

Így került sor arra, hogy az 1988. december 10-11-én ülésez ő  Csongrád 
megyei pártértekezlet 400 küldöttének a Tiszatáj ügyével is foglalkoznia kellett. 
Ugyanis Szeged város és Csongrád megye értelmiségének 54 képvisel ője 1988. 
október 6-i keltezéssel levélben fordult a pártértekezlethez a jogtalanság orvos-
lását kérve. Az MSZMP Politikai Bizottsága ekkor már elhatárolódott, mond-
ván, hogy „meghaladottnak tekinti azt a gyakorlatot, hogy állami szervek m űkö-
désének konkrét ügyeiben — ez esetben egy folyóirat megjelenésének szünetel-
tetésével, szerkeszt őbizottságának alakulásával — foglalkozzék." (Olasz Sándor: 
Tiszatáj-dráma, 1986. = Juss, 1989/1.) 

1989. január—februárban élénk vita bontakozott ki a Tiszatáj jövőjérő l pro 
és kontra. Olyan kompromisszumos javaslat is elhangzott, hogy maradjon meg 
a Kaposi-féle Tiszatáj és a régi szerkesztőség is adjon ki egy folyóiratot. A hely-
zet ugyanis tisztességgel megoldhatatlan volt. Így végül a közvélemény nyomá-
sára 1989 júliusától a Csongrád Megyei Tanács visszahelyezte a „régieket": Vö-
rös Lászlót, Annus Józsefet és Olasz Sándort a folyóirat szerkeszt őségi székeibe. 
Ugyanakkor a Kaposi-féle szerkeszt őség is méltatlan körülmények között volt 
kénytelen távozni a lap élér ő l. 

Meghökkentő  tény, szinte szimbólum értékű , hogy majd ugyanazon a na-
pon jelent meg három év után a betiltott 1986. júliusi szám, amikor Kádár János 
— a betiltó — meghalt: 1989. július 6-án. 

Itt tehát egy újabb folytonosság kezd ődött, de erről már beszéljen a mai 
főszerkesztő ! Köszönöm megtisztelő  figyelmüket. 
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BENCE ERIKA  

A NYELVI JELEK TEREMTETTE IRODALMI SZÖVEG  

SZIRMAI KÁROLY A HOLLÓ CÍMŰ  NOVELLÁJA ÉS A HATÓ IGE  

Az irodalmi szöveg — minthogy nyelvi jelek alkotják — szintaktikai, sze-
mantikai és pragmatikai összefüggések hálózata. E sokrét ű  viszonyrendszer vál-
tozatos elemző  eljárások által tárható fel. Tágabb értelemben azonban az iro-
dalmi szövegeknek két — látszólag ellentétes, mégis elválaszthatatlan — megkö-
zelítési módjáról beszélhetünk: a nyelvészeti és az irodalmi szempontú elem-
zésrő l.  

„Az irodalmi elemzés ott kezd ődik, ahol a nyelvészeti elemzés végződik."  
(Th. A. Sebeok)  

„Az irodalmi stilisztika minden egyes stíluseszköz esztétikai céljára össz-
pontosít, arra a módra, ahogyan az a totalitást szolgálja, és óvakodni fog attól az  

atomisztikus és izoláló szemlélett ől, melynek kelepcéjébe oly sok stíluselemzés  

beleesik..." (Wellek)  
„Csak azok a nyelvi mozzanatok érdekelnek bennünket, amelyek stiláris  

értékkel rendelkeznek, valamint amelyek részt vesznek a szöveg stilisztikai ko-
héziójának létrehozásában." (Thomka Beáta) 1  

A kérdéskör három irodalmi szempontú megközelítésének áttekintése,  
legfontosabb kitételeiknek idézése egyszersmind e dolgozat jellegére, vezérel-
vére is fényt vet.  

Dolgozatomban egy nyelvi jel (a -hat, -het képz ő), azaz egy morfológiai  
szerkezet (a ható ige) szerepét vizsgálom irodalmi, tehát esztétikai megformált-
ságú szövegekben. Az „irodalmi szöveg" tágabb értelm ű  meghatározást egyetlen  
közlésformára, a látomásos-fantasztikus prózára és egy m űfajra, a rövidtörté-
netre (Kurzgeschichte, short story) sz űkítettem. A prózaforma legteljesebb pél-
dáira Szirmai Károly életművében leltem, az író két világháború között (legin-
kább a harmincas években) keletkezett m űveinek sorában.  

A későbbi évtizedek során folytatásra nem lelt jugoszláviai magyar l ~ .tomá-
sos-szimbolikus próza „csúcsteljesítményét" Thomka Beáta 2  a Vesztegl ő  vona-
tok a sötétben című  Szirmai-rövidtörténetben jelöli ki. A ható ige szövegbeli  
szerepének vizsgálata szempontjából azonban egy másik történet, A holló című  
szolgál leggazdagabb példasorral, de az Elvándorol az erdő, A marionett-kert, a  
„Hé, kocsmáros, italt adjál!", Az emlékezet városában, az Idő  hídján, a Köd című  
rövidtörténetek3  is fontosak.  

Elemzésem célmotívuma annak meghatározása, hogy a ható ige hogyan  

vesz részt a szöveg jelentésmezejének kialakításában. Munkámhoz útmutatót az  

újvidéki Magyar Tanszék 1990-es Szirmai-konferenciájának 4  anyagában, Láncz  
Irén5  két Szirmai-tanulmányában és Thomka Beáta Prózatörténeti vázlatok cí-
mű , a két világháború közötti jugoszláviai magyar prózairodalmat vizsgáló kö- 
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tetében találtam. A ható igékkel kapcsolatos kérdésekben a nyelvészeti tanul-
mányok, közlemények, tudományos dolgozatok 6  megállapításait alkalmaztam. 

A HATÓ IGE ÉS A MAGYAR LÁTOMÁSOS-SZIMBOLIKUS 
(RÖVID)PRÓZA NÉHÁNY ELMÉLETI KÉRDÉSE 

A -hat, -het produktív, azaz minden igéhez hozzákapcsolható képz ő . A 
ható ige ugyanakkor problémát felvet ő  formáns a magyar nyelvtudományban, 
gondoljunk csak alaki fejl ődésének, a -hat, -het képz ő  létrejöttének nem egé-
szen tisztázott kérdéseire. A származékszavak értékelésének (grammatikai, il-
letve lexikológiai) szempontjai is érintik a vizsgált igetípust. A ható ige nem 
képez külön lexikológiai egységet. 

A vázolt nyelvtörténeti-grammatikai dilemmák azonban nem érintik je-
lentősebb mértékben vizsgálatunk tárgyát, a ható igék szövegbéli funkciójának 
kérdéseit. Számunkra csak azon definitív meghatározásuk fontos, amelyben 
többnyire egyetért a nyelvtudomány valamennyi vizsgálati köre, nevezetesen, 
hogy a ható ige mai értelmében „a lehet őség kifejezésére szolgál" 7, „elvontabb 
természetű  lehetőség" g. Még árnyaltabban: „az els ő  elem jelentette dolog vagy 
cselekvésfogalom megvalósulásának lehet őségét fejezi ki." 9  

A ható ige ezen általános érvényű  jelentéstartalmához automatikusan hoz-
záértjük a bizonytalanság, tágabb értelemben a hiány fogalmát is, azaz a „meg 
nem valósulás" eshet őségét sugalló jelentésárnyalata révén tekinthetjük a láto-
másos rövidpróza kifejez ő  értékét növelő -hordozó formánsnak, az ilyen típusú 
irodalmi szöveg szintaktikai, szemantikai és pragmatikai szintjéhez szervesen 
odatartozónak. 

A két világháború közötti jugoszláviai magyar prózairodalmat vizsgáló 
tanulmányaiban Thomka Beáta három alapvet ő  narratív struktúratípust külö-
nít el: az elbeszélést, a novellát és a rövidtörténetet. 10  Ezek közül kettő , a no-
vella kevésbé zárt szerkezet ű  változata és a nyitott szerkezet ű  rövidtörténet 
gyakran eggyé mosódik, s a két m űfaj határsávján hoz létre formaváltozatot. 
Szirmai A holló című  novellája is e kategóriába tartozik; szimbolikusságával, 
látomásos-telítettségével rokonságot mutat nemcsak az író m űvelte próza többi 
darabjával, hanem a látomásos-fantasztikus prózairodalom sajátosságaival álta-
lában. 

Bár Thomka a Vesztegl ő  vonatok a sötétben című  rövidtörténet stílusjegyeit 
foglalja össze a következ ő  tételben, a m ű  minta jellegébő l kifolyólag a többi 
alkotásra is érvényes megállapításokról van szó: „Szirmai szövege formailag, 
tartalmilag eltér az el őbb ismertetett novelláktól: nem az elbeszélés, hanem a 
rövidtörténet jegyeit viseli magán. Az epikus beállítottságot a lírával párosítja 
ez a történet. Ezzel függ össze a terjedelem csökkenése, a nyitott szerkezet, a 
felidéző  jelleg egyértelmű  eluralkodása. Mondatstilisztikai szinten a melléren-
deléseken van a hangsúly. A rövidtörténet rövid terjedelm ű  mondatokon ala-
pul, ami önmagában érdekes jelenség, hisz a történet cselekményszegény, tehát 
a mondatépítkezés funkcionalitása itt nem a cselekmény dinamikájának foko-
zását szolgálja. A perg ő  cselekményesség eszközeként alkalmazott rövidmonda- 
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tosság föladata itt a vizionálás, a felidézés hatásának növelése, a képek, szimbó-
lumok emocionális tartalmainak felerősítése." 11  

A két háború közötti Szirmai-próza nem függetleníthet ő  a Kosztolányi ne-
véhez fűződő  „lélektaniság" fogalomkörét ő l, a „külső  világ" tisztasága és a 
„belső  lét" rejtélyei közötti ellentét felismerését ől, annak gondolatától, hogy 
„ami valaha künn volt, az ma bennünk van". Erre az élményvilágra olyan megis-
merhetetlen, végső  emberi fogalmak, dolgok, érzések jellemz őek, mint az idő , a 
csend, a halál és a mindent átható veszélyeztetettség, az elkerülhetetlen Végzet hatal-
ma és hangulata. Irracionális elemek, víziók, álmok, sejtések uralják el a szöveget, 
amihez expresszív nyelvhasználat, képi telítettség, szimbolikusság stb. párosul. 

Minden nyelvi jel, így a ható ige is sajátos funkcióval rendelkezik e szö-
vegekben, az „atmoszférateremtés eszközeiként funkcionálnak", a végs ő  emberi 
kiszolgáltatottság, magány, kiúttalanság, a létbizonytalanság élményét kell fel-
idézniük, megjeleníteniük, érzékeltetniük. Összefüggések bonyolult hálózatá-
ban hozzák létre a mögöttes, szekunder jelentéstartalmat. 

HATÓ IGÉK SZIRMAI KÁROLY 
A HOLLÓ CÍMŰ  NOVELLÁJÁBAN 

„A Bartók Bélának ajánlott A holló harminchárom töredékre bontott 
lírai próza-kompozíció, teljes prózai metaforák együttese, melynek 22. fragmen-
tuma tökéletes rímválasz a Kosztolányi által fölvetett egyik gondolati rímhívás-
ra: »Utolsó állomás: kezdete és véget nem érése az életnek a halálban. Az igazi 
életnek, melyet csak a halál őrizhet meg és magasztalhat föl. Kezdete a végtelen 
nagyságnak, melynek hogy örökké éljen, nagyszer ű  halálba kell merevednie. 
Nagy kézfogás mikor két örök ellenfél egymásra talál, s a halál megszenteli azt, 
amit alkotott az élet«" 12  — olvashatjuk A hollóról Thomka idézett könyvében, 
tanulmányában. Hasonló gondolatokat fogalmaz meg Bordás Gy őző  is Okok és 
indítékok i3  című  tanulmányában, melyet a Híd tematikus blokkjában, majd pe-
dig a Forum gondozásában napvilágot látott Szirmai-kötet bevezet ő  szövege-
ként közölt: „Els ő  írói sikerét, 14 A hollót sokan prózaversnek minősítették, jogo-
san. Ezeket a sorokat pl. nyugodtan lehetne versbe is tördelni: »Fönn, az egyik kiálló 
kőszirten magányos holló. Csak magamagát kívánó, társtalan, büszke. Kopár, csaló-
dott célhoz érésben a nagyszer űnek festett, koldus álomvalóságban.«" 15  

A holló líraiságát, komor tematikáját, melynek köszönhet ő , hogy leginkább 
halálnovellaként emlegetik ezt és a többi hasonló írását is, a nyelvi megformá-
lási mód legváltozatosabb eszközei fejezik ki, illetve jelenítik meg el ő ttünk. „Az 
írások atmoszférája mégis a szó segítségével teremthet ő , a szó pedig nemcsak 
hangok sora hanem jelentéssel is rendelkez ő  nyelvi egység" — fogalmazza meg 
Láncz Irén la  ezt az a nyelvi szövegfelszín szempontjából fontos elemzési tételt, 
s teszi ezt épp A holló kapcsán. Megállapítást nyer, hogy az író negatív töltés ű , 
a szövegkontextusból kiemelve is rosszat jelent ő  szavakat halmoz mondataiban, 
melyek ezáltal hosszúvá, lebeg ővé, hömpölygővé alakulnak. A mondattani 
szintre a nominalitás túlsúlya jellemz ő , ami a költőiség magas fokát eredményezi. 

Nominális mondatok túlsúlyába, negatív töltés ű  (olykor hangzásukban 
is kellemetlen) szavak környezetébe épülnek a ható igék. A leíró részletek egy- 
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hangúságát oldva cselekménymozzanatot visznek a szövegbe. Pl.: „ Őszi útra ke-
lések — kitárt szívű , végtelen puszták — sivatagtengerek, szomorúság. 

Tél — vándorlás — messzibe nyúló, hófehér rónák — soha el nem fogyók. 
Sehol egyetlen megnyugtató, fekete pont. 

Éhség, kivertség és mégis, édes, boldog lenni akarás. 
Szóval minden, ami együtt adhatja az álommá szépülő  és nemesülő  életet." 
A rövidtörténet mondataira jellemz ő  még, hogy az állító mondatok folya-

matát igen sokszor szakítják meg tagadóak. A ható igék is több esetben (pl. „mi-
ket törpe halandó sohasem pillanthat meg..., a képzelet már nem vethet a gon-
dolatnak több nyoszolyát.") szerepelnek tagadó értelm ű  mondatban. 

A már említett sajátosságokból kifolyólag természetszer ű , hogy a legkülön-
bözőbb szerkezet ű  mondatok alakítják a rövidtörténet szövegét: rövid egyszer ű  
és hiányos mondatok váltakoznak — a halmozás stilisztikai eszközének gyakori-
sága révén — elnyúlt-terjedelmes b ővített, összetett, mi több, többszörösen 
összetett mondatokkal. A ható igék különbség nélkül szerepelnek valamennyi 
típusú mondatban. 

A tagadó értelmű  mondatok és a rövid, perg ő , egyszerű  mondatok fő leg 
azokban a fragmentumokban fordulnak el ő , amelyek az élet szükségszer ű , meg-
változtathatatlan jelenségeir ől szólnak, s azonnal ellentétükbe csapnak át 
(hosszú bővített, mellérendelő  többszörösen összetett mondatokká alakulnak), 
ha a látomás, az álom, az élet és a halál köztességének állapota uralja el a szöveget. 

Példa: 
„... A fajfenntartás uralta öntudatlanul minden cselekedetüket. Amit tet-

tek, meg kellett tenniük. Gondolkozás, nehézség nélkül. Minden természetes 
volt, egyféle lehetőségű . A faj csak így maradhatott meg. 

Kicsinyeikért ösztönösen aggódtak. Évszázadokban settenked ő  ismeretlen 
veszedelmektő l féltették őket..." (3. fr.) 

és 
„Hollóélet. Keringés, keringő  repülés. Szomjas, meg nem álló. Leveg ő t le-

gyűrő , büszke szárnyalás. Magasság, messzeség, mélység, h űvössé tisztult röpü-
lésmámor. Kóborlás, ha ideje jön. Hazátlan, bitang. Hollószívszomjúság..." 

de: 
„Akik a válaszhatáron élnek, mesélik, hogy hósapkás csúcsokat, miket tör-

pe halandó sohasem pillanthat meg, csodás madarak lakják, legy űrvén a legva-
dabb vihart, s uralván legritkább mezőit a légnek..." (9. fr.) 

és: 
„Odalenn, messze, régi hazában, holnap indulnak útra a magányos hollók, 

távoli, ködös, zúzmarás völgyekbe, hol füstös, szegényes lámpák mellett örök 
reménytelenségben virrasztanak a gunnyasztó, kicsiny, babonás emberek — vagy 
még távolabb, tárt mell ű , végtelen síkságok felé, hol behavazott utak mentén 
csupaszon állnak és várnak a sudár jegenyék komor hollókat, süvölt ő  és jég-
felhőket maguk elő tt kergető  zord északi széllel." (33. fr.) 

Míg az előző  két töredékben a szükségszer űség, a másik két részletben a 
végzetszerűség súlyát erősítik a vizsgált nyelvi jelenségek, a 3. és a 9. fragmen-
tumban a ható ige is. De vizsgáljuk meg A holló -hat, -het képzős igéinek szö-
vegbeli szerepét külön-külön is! 
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3. A szöveg első  mondata („Egy kissé tovább kóboroltak el, egy kissé meg-
késtek.”) kiinduló történésmozzanat, amelyben minden kezd ődik-gyökeredzik, 
s minden végzet kiváltó oka. A tényszerű  megállapításokat mindjárt az els ő  frag-
mentumban egy ő rült látomás követi, mi a létbizonytalanság veszélyének sötét 
fényét veti a szövegre. A második fragmentum a zordon táj leírása a hollók 
életére utaló néhány cselekménymozzanattal együtt. A harmadik fragmentum a 
hollólét hideg-rideg, szenvedélytelen ösztönösségét mutatja be már idézett rö-
vid mondatok segítségével. Itt fordul el ő  az első  -hat, -het képzős ige. 

A faj csak így maradhatott meg. 
A ható igét itt csak a mondatok kontextusában vizsgálhatjuk érdemlegesen, 

jelentésteremtő  szerepe nem függetleníthet ő  az előző  mondat kizáró értelm ű  
ténymegállapításától: „Minden természetes volt, egyféle lehet őségű ." A 
(meg)maradhat ige végső  jelentésárnyalatát a „csak így" módhatározó szerep ű  
szókapcsolat is befolyásolja a mondatban: a más lehet őség hiányát, az egyféle 
esély állapotát hirdeti, de a -hat képz ő  (azaz a ható ige formáns) még ezt az 
„egyesélyűséget" is bizonytalanná teszi. 

A halál birodalmában az életösztön folytonosságából kifolyólag az új élet 
csírái is megjelennek; a születés öröme, a természet szépségei késleltetik a vég-
zetet. 

Az els ő  nyári reggelek már gyönyörködve élvezhették,  minő  természetes bizton-
sággal keringtek a vén sziklacsúcsok fölött. (5. fr.) 

A fajfenntartás merev folytonosságát egy pozitív töltés ű  igével kifejezett 
történésmozzanat váltja hát fel, a világ és az élet más oldalára, a kevésbé árnyé-
kosra vet fényt. Ugyanakkor a -het képz ő  jelentésmódosító szerepe révén mind-
ez a leszűkítettség, a bizonytalanság tartalmával párosul. Élvezhették: a múlt 
idejű  igealak csak igen kis teret nyit a cselekménynek és kizárja a folytonosságot. 

Szóval minden, ami együtt adhatja  az álommá szépülő  és nemesülő  életet. 
A hatodik töredékben a ható ige (adhatja) egy titkoktól, a képzelet és a 

valóság, élet és halál egyidej űségétől terhelt mese záró mondatában szerepel, 
szerepe összefoglaló, összegez ő . 

Akik a válaszhatáron élnek, mesélik, hogy a hósapkás csúcsokat, miket törpe 
halandó sohasem pillanthat meg,  csodás madarak lakják, legyűrvén a legvadabb 
vihart, s uralván legritkább mezőit a légnek. (9. fr.) 

Egy mese szövegkontextusa a (meg)pillanthat ható ige helye. Jelentése el-
választó (a törpe halandók és a csodás madarak között), hisz a pillantás gesztusa 
eleve a birtokhiányt, a valahonnan való kizárulás tényét jelenti. S ő t, a teljes 
mondatjelentés még ennél is súlyosabb, hiszen a „sohasem" tagadószó a teljes 
kizárás megváltoztathatatlanságát sugallja és nyomatékosítja. 

A család régi, szerető, meleg világa messzibe tűnt, hogy ismétlődhessék  a ter-
mészet parancsa, s az enyészet számára új rabszolgamilliók születhessenek  (11. fr.) 

Csupa rosszat, kellemetlent jelent ő  szó környezetében (pl. parancs, enyé-
szet, rabszolgamilliók stb.) az ismétl ődik és a születik ige is ilyenné válik, felszó-
lító módú, a választás lehet őségét kizáró alakká, illetve jelentéstartalmúvá vál-
nak. 

Kérdő  mondatba ékelődik a következő  vizsgált típusú ige, a kétely hangu-
latát, a valóságtól való elrugaszkodás jegyét hordozza magában: 
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Alant, a mélyben, havas fergeteg dúl, dermeszt ő, kegyetlen, halált sikoltó, 
de a felhők mögül, melyek alabástromtest ű  gomolyban úsznak ki láthat a föld-
re? (18. fr.) 

A 12. töredéktől kezdve A holló című  rövidtörténet a valóságosság jegyeit 
elhagyva mindinkább a mesék, az álmok, a képzelet, a természetfeletti er ők szfé-
rájába lendül át. A kapcsolatteremtés, a kifejezhet őség hiányát, a teljes magány 
létállapotát fejezi ki a ható igéb ő l alakult melléknévi igenév (itt igei szerepben): 
nem osztható. (21. fr.) 

A 22. fragmentum az átlényegülés, vég és kezdet találkozásának felemel ő , 
titokzatos, kifejezhetetlen élményét s űríti csodálatos mondatokba, két ható igét 
is felhasználva: 

Az igazi életnek, melyet csak a halál őrizhet meg és magasztalhat föl.  
Olyannyira tömörített-s űrített jelentéstartalmú mondatok ezek, amelyek 

csak egymásra vonatkoztatva értelmezhet ők, még fontosabb azonban a sorok 
mögött megbúvó, elhallgatott lényeg, mely a nyelv korlátozott eszközeivel nem 
szövegszer űsíthető . Az őrizhet meg és a magasztalhat föl is egymásra mutat a 
mondatban, együtt a kezdet és a vég, a megsemmisülés és a születés ugyancsak 
egymásból adódó jelentéseit sugallják számunkra. 

A csúcsra jutás előtt már nincs több megálló, a képzelet már nem vethet a 
gondolatnak több nyoszolyát, hogy elodázhassa a végső  küzdelmet. (24. fr.) 

A „végtelen kezdet" el ő tti utolsó megállónál („tört obeliszken") állapodik 
meg egy pillanatra a képzelet a 24. történés-töredékben. Itt olvashatjuk egyéb-
ként a halálnovella (a holló mindig is effajta szimbólum volt) egyik kulcsmon-
datát, az általunk már idézett hatóképz őset. A mondatban tagadó értelmet nyert 
ható igék a kiúttalanság, a visszafordíthatatlan történésfolyam (a pusztulás) él-
ményét közvetítik számunkra: véghelyzetet, befoghatatlan, természetfeletti 
erők uralmát hirdetve az akarat felett. 

Az utolsó ható ige a 29. fragmentumban t űnik föl, amely mondatba építve 
úgy hat, mint egy lemondó értelm ű  kézlegyintés a valóságban: úgysem lehetsé-
ges, nincs tovább. Ugyanakkor a lehetetlen remény érzése is felsejlik benne. 

Csak menni előre, folyton előre, hátha  jöhet még útközben megállás, kiálló, 
keskeny sziklafogás, amelybe görcsösen kapaszkodjék az életkarom. 

BEFEJEZÉS 
A HATÓ IGÉK ÉS A LÁTOMÁSOS PRÓZA 

1.A holló című  Szirmai-novella tizenhárom ható igét tartalmaz, amely szám 
több, mint az elemzés során összevetésképp áttekintett más szövegek hatóige- 
száma. Az Elvándorol az erdő  című  rövidtörténet, mely bízvást lehetne egy Kaf-
ka-töredék, például csak két -hat, -het képz ős igét tartalmaz, az egyik azonban 
olyan mondatba került, mely gondolati telítettsége révén A holló 22. fragmen-
tumának mondataival rokonítható. („— S mondd, ki tehet róla, ha az élet fába 
kívánkozik, és lenni akar? — mondta a másik.") Jellemző  Az Id ő  hídján című  
rövidtörténet ható igés mondata is („Vajon hol járhat most?"), mert olyan enyé- 
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szet-élmény kiváltotta véghangsúlyos helyzetben fogalmazódik meg, mint ami-
lyent a vizsgált mintaszöveg 18. fragmentumában állapítottunk meg. A Mario-
nett-kertben egy varázslatos-különös (inkább taszító, mint kellemes) hang hatá-
sára az emberek elveszítik akaratukat tulajdon tetteik felett és a kifulladásig 
tartó őrült tánc lesz a sorsuk: „többé el nem ereszt ő  halál". A szöveg ható igéi 
általános értelemben is alkalmazkodnak a kényszer űség állapotához (épp... le-
ülhettem, nem nyújthattam ki stb.). A „Hé, kocsmáros, italt adjál!" c. történetben 
(mely egy hátborzongató látomás) is megnövekszik a ható igék száma. Mind-
ezekbő l a példákból az következnék, hogy a szöveg szimbolikusságának, láto-
másos voltának, halálközpontúságának erényével párhuzamosan növekszik az 
előforduló ható igék száma is a mondatokban. Mindennek azonban ellentmond 
a Vesztegl ő  vonatok a sötétben című  rövidtörténet, mely nem tartalmaz egyetlen 
ilyen igét sem, tartalmi tekintetben, megformálásában a látomásos rövidpróza 
mintadarabja. 

2. Vizsgálataink arra a következtetésre vezethetnek bennünket, hogy a ható 
ige és a látomásos próza kapcsolata els ősorban jelentéstani szempontból mutat-
kozik meg, s nem mennyiségiekben. Az igetípus ugyanis a cselekvés, történés 
vagy létezés lehetőségét veti fel, bizonytalanságot sugall, s ezáltal hordozójává 
válhat a való világtól elvont, irracionális, misztikus elemeknek. A látomás jelle-
gébő l kifolyólag nem a közlés, a leírás, az elbeszélés struktúrájában, hanem a 
hangulatteremtés, a felidézés, á megjelenítés, a kifejezés szintjén funkcionális. 
Miként Thomka Beáta ll  állapítja meg a nyelvi elemek szerepér ő l a látomásos-
szimbolikus prózaformában: „Az érintett nyelvi elemek, aúdio-vizuális-szimbo-
likus mozzanatok, stíluseszközök helyét keresve a szöveg szemantikai struktú-
rájában, meg kell állapítanunk, hogy a jelentés elvontabb szintjén mindezek az 
elemek egy általános emberi elidegenülés, egyetemessé b ővülő  emberi magány, 
kiszolgáltatottság, idegenség, társtalanság nyelvi-képi megjelenít ő iként funkci-
onálnak." 
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BARÁCIUS ZOLTÁN 

SIKERDERBI 
HECK PAULA — SZÍNHÁZBAN ÉS SZÍNHÁZON KÍVÜL (3.) 

ILYENNEK LÁTTAM 

A Pygmaliont Szabadkán, a Véres menyegz őt Nagybecskereken nézhettem 
meg. Garay Béla — aki az ötvenes években Topolyán több el őadást rendezett, 
ennek a társulatnak négy évig voltam a tagja — azt mondta nekünk, színészeknek, 
hogy Heck Paula Szabadkán ragyogó karriert futhat be, nagyszer ű  színésznő , 
szép, és tud énekelni. De a színésznő  valamitől fél, nem tudni, mitől. Garay 
Czukor Györgyöt idézte: „A félénk szépség kevésbé vonzó, mint a magabiztos 
csúnyaság." Heck Paula gondolkodó színészn ő , tette hozzá a rendez ő . 

Gondolkodik, tehát nincs? 
Miért vannak a gondolkodók a színházakban mindig kisebbségben, 

tűnődtem a szabadkai Népszínház néző terén, aztán elém tárult a londoni utca 
Freddyvel, aki beleütközik a virágáruslányba, Elisába, azaz Heck Paulába. 

„Ejnye már, ne Freddy! Nem lát a szemitül?" 
Ez az Eliza egy cseppet sem félénk. Nem volt egy romantikus jelenség, 

emlékszem. Nagy volt a hangja, ezt kívánta t őle a szerep. Ennek a nagyszájú 
virágáruslánynak a szerző  és a rendező  nem biztosított hosszú életet a színpa-
don, mert Higgins professzor elhatározta, hogy „átneveli", dámát farag bel ő le. 
Paula „egybeforrt" a szereppel. A megszokottnál teljesebb azonosulás olyan fo- . 

kán teremtett a színen hangulatot, hogy alig vettem észre az el őadás hibáit. Sok 
nagyon rossz, elviselhetetlen dikciójú színész sündörgött körülötte, Paula szán-
déka félreérthetetlen volt: mindkét Elizája — az utca lánya és a „dáma" — 
elsődleges dolga, hogy előhívja a figurákban és a helyzetekben meglevő  komikus 
vonásokat. 

Tragika volt mégis, amikor azt mondta: „Jaj, ha arra gondolok, hogy a lába 
alatt fetrengtem, hogy taposott, szapult, mikor csak a kisujjamat kellett volna 
mozdítanom, hogy éppen olyan ember legyek, mint magal..." 

Légies szépség, határozott. Mélyr ől játszó, kevés mozgású Eliza. Operett-
színésznő? El sem tudom képzelni egy elkényeztetett grófkisasszony szerepé-
ben. Ilyen színésznőhöz írhatjuk Heltai Jen ő  sorait: „Ha el akarna néha jönni 
hozzám / Kicsi szobámat szépen rendbe hoznám / Ha nem is hozhatom le az 
eget / De beszerzek néhány szőnyeget." (A levelet persze nem küldhettem el.) 

A Pygmalionnak van egy titka: a hatás Eliza személyiségén áll vagy bukik. 
Pauláról akkor megállapítottam: magas, érett, kész n ő  és színésznő . 

Több napig vendégszerepelt a szabadkai Népszínház Nagybecskereken. 
Heck Paula, a művészi és fizikai erejében lév ő , nemcsak közismert, hanem köz-
kedvelt színésznő  — drámában, a Véres menyegzó'ben. A lehetőség riasztó. Fede-
rico García Lorca. Akárhogy van (lesz) is, sehogy sem igazán jó. 
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Szenvedély, gyűlölet. 
Mint született arisztokrata mozgott a színen. Vannak dolgok, amiket nem 

lehet megtanulni, azokkal születni kell. El lehet persze játszani, csak éppen azt 
a fajta lazaságot, nyitottságot, a gondolatnak azt a fajta szabadságát, ami az 
arisztokrácia sajátja, szörnyen nehéz annak, aki nem született erre. 

Néha merev, néha fenséges. 
Megint feltettem magamnak a kérdést: Operettprimadonna? Ezt a szí-

nésznőt belekényszerítették egy m űfajba. Igen, mert hát tud énekelni. Áldozat, 
a színház áldozata. De nem tesz semmit — nyugtattam meg magamat az el őadás 
után —, mert mindenki, aki áldozatnak születik, s mert tudja ezt, végül mindig, 
mindenütt győzedelmeskedik, és örökké él... 

Másként is alakulhatott volna a színészn ő  pályája. Miatta néztem meg több 
szabadkai előadást. Nem állítom, hogy minden gesztusáról elemzést lehetett 
írni. De Paula volt az a pont, ahonnan egy-egy szabadkai el őadás fénye sugár-
zott, s operettközhelyekb ől is gyakran igazi, hiteles drámát tudott kiolvasni, 
anélkül, hogy a m űfajon vagy önmagán erőszakot követett volna el... 

NAGY ROHANÁS — SEMMIÉRT 

Már az ötvenes évek derekán a színházban sokan — els ősorban a rendezők — 
reformokat sürgettek. Új korszaknak kell kezd ődnie, mert ellenkező  esetben 
— a sok-sok tartalmatlan darab és a középszer ű  előadások vonzáskörében — a 
magyar társulat színpada elveszíti igazságát. Hiába testesíti meg az évadokat 
néhány kiváló színészegyéniség, ha maga a színház dekadenssé válik, enervált, 
némileg elpuhult, tehetetlen. Már-már alig élhetett értékes szöveg a szabadkai 
néző  tudatában. Egy-egy színházi el őadás (bemutató vagy repríz) nem volt már 
ünnepi szertartás, és ha nem az, akkor minek a nagy rohanás? 

Az évadok műsorrendje: (1956-1960): Jovan Sterija Popovi ć : A felfuvalko-
dott tökfej (Sara), George Axelrod: Hétévi hűség (Helen), Abrahám Pál: Hawaii 
rózsája (Lilian hercegnő), Móricz Zsigmond: Pacsirtaszó (A menyecske), J. B. 
Priestley: Ádám és Eva, Herman Wouk: Lázadás a Caine-hajón, Branislav 
Nušić : A protekció (Saveta), Jean de Hartog: Útitársak, Eduardo de Filippo: 
Vannak még kísértetek, Kvazimodo Braun István: Különös főpróba (Anya, beug-
rás Ferenczi Ibi szerepébe), Marc-Gilbert Sauvajon: Eduard gyermekei, Barta 
Lajos: Zsuzsi (Zsuzsi), Kálmán Imre: Csárdáskirálynő  (Szilvia, alternációban K. 
Petz Marikával), Gabriela Zapolska: Finom úriház (Dulska asszony), Jean de 
Letraz: Mackó, Makszim Gorkij: Éjjeli menedékhely, Franz és Paul Schönthan: 
A szabin n ők elrablása (Retteginé). Sulhóf József: Se eleje, se vége (Minka), Maj-
tényi Mihály: Harmadik ablak Jean-Paul Sartre: Tisztességtudó utcalány, Kál-
mán Imre: Montmartre-i ibolya (Ninon), Oscar Wilde: Csak Szilárd legyen' 
(Gwendoline), Barta Lajos: Szerelem, Novak Novak és Bora Savié: Amerikai 
nagynéni (Jolánka), Babay József: Három szegény szabólegény (Selyem Péter), 
Guilherme Figueiredo: A róka meg a sz őlő , Ivan Cankar: Betánia királya, Beris-
lav Kosier: Tarantella (Gabriela, beugrás Ferenczi Ibi szerepébe), Kállai István: 
Tavaszi keringő  (Flóra), Fehér Klára: Nem vagyunk angyalok (Vera), Piere Car-
let de Chamblain de Marivaux: A szerelem és véletlen játéka, John Osborne: 
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Dühöngő  ifjúság, Peter Bejach: A lehetetlen n ő, Ray Lawler: A tizenhetedik baba 
nyara (Pearl). Zárójelben Heck Paula szerepe. 

Operett, zenés vígjáték — a többi néma csönd? Több produkció tökéletesen 
üresnek, érdektelennek hatott. Nem beszélhetünk arról, hogy felháborító volt 
az a szakmai felkészültség vagy nemtör ődömség, amely a rendező i munkából 
sugárzott, a színészeket sem érheti vád, de a m űsorból egyszerűen hiányzott a 
mélység, s több előadás a színészi magára hagyottság jeleit mutatta. 

Paulát elhalmozták szerepekkel. 
Jóllehet több népies darabban szerepelt (Pacsirtaszó, Zsuzsi), nem volt né-

pies figura, s mégis: Barta Lajos szerelmes történetében, a Zsuzsiban rendkívül 
színvonalas alakítást nyújtott, talán azért, mert nem akart olcsón „szórakoztat-
ni", népieskedéssel talmi sikert aratni. Jellemet formált Zsuzsiból is. Játszani 
kényszerült mindenben. Az operettekben természetesen kimagaslót nyújtott, a 
zenés vígjátékokban sem maradt észrevétlen. Alakgalériája egyre szélesedett, de 
nem szólhatunk nagy fordulatról. Csendes víz partot mos — volt a jelszó a szín-
házban. Közhely: a néz ő  a színészért megy a színházba, a jó színészért. A szabad-
kai együttesbő l akkor még hiányoztak a fiatalok — Romhányi Ibi a Dühöngő  
ifjúságban mutatkozott be 1959-ben —, m űvészi életkor stb. szempontjából 
igen problematikus volt a helyzet. Sok volt a színészn ő . Közülük Ferenczi 
Ibiért és Heck Pauláért meg a szintén jól énekel ő  Petz Marikáért ment be a 
néző  a színházba. Paula a már akkor betegesked ő  Ferenczi Ibi szerepeibe 
ugrott be — sikerrel. 

Nem veszthette el a formákat, mert egyik darabból a másikba sétáltatták. 
Sajnos, A róka és a szőlőben nem akadt számára feladat, s nem szerepelhetett a 
Dühöngő  ifjúságban sem. Kiemelkedő  alakítást nyújtott azonban a Hétévi h űség-
ben, kozmetikázott amerikai feleségként, a Finom úriházban mint Dulska asz-
szony, Gwendolinként a Csak Szilárd legyen című  Wilde-vígjátékban és a nagy-
operettekben (Hawaii rózsája, Csárdáskirálynő, Montmartre-i ibolya). Dicséretet 
érdemelne, de alakításairól a sajtóban csak ritkán olvashattunk. Benne azonban 
megvolt enélkül is a felhajtó erő . Észrevettük, ha hiányzott valamelyik előadásból. 

Munkái között — még mindig az ötvenes években vagyunk — külön csopor-
tot alkotnak a remeklések epizodista szerepekben. Teljes érték ű  ábrázoláshoz 
is értett s nem „nézte le" az aprómunkát. Paula értelmiségi színésztípus, mégsem 
játszhatott „okos" és „bölcs" asszonyt. 

A szereplés jót tett neki. Hol volt a boldogság akkortájt? A színházban és 
kényelmes otthonukban. A tehetség csillagjele alatt dolgozhatott, festegethe-
tett is. Néha valaki megkérdezte: „Mikor látjuk újra a színpadon?" Paula meg-
mondta. Újabb kérdés: „Operett lesz?" 

Most már elválaszthatatlan volt a műfajtól. S senki sem vette észre, hogy 
Paula megtartotta az operettfigurákat a szatírában. De énekelt, táncolt — nagy-
stílűen. Ehhez (is) nagyon értett. 

Magas az ég, hosszú az országút. 
A legendás 60-as évek. 
Szeretnék szólni mosta szabadkai színjátszás aranykoráról, a 60-as évekr ő l, 

amikor Heck Paula megtalálta önmagát és aztán gyorsan el is vesztette. So-
kan leírták, még többen elmondták el ő ttem — helyettem —, hogy a szabadkai 
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Népszínház magyar társulata 1960-ig csak teng ődött, vegetált, részeredményeit 
természetesen nem vitathatjuk el (Véres menyegz ő, Pygmalion, A róka és a sz őlő  
stb.) De amikor Dévics Imre vette át a társulat vezetését, egy csapásra sok min-
den megváltozott. Az együttes a szó szoros értelmében megtanult szolgálni, 
szolgálni a néző t és alapigazságokat hirdetni egész sor kiváló el őadással. Meg-
újhodott. Dévics Imre a brutálisan feloszlatott topolyai társulat néhány színé-
szével érkezett Szabadkára, s azonnal vihart kavart, nem is akármilyent. Virág 
Mihály rendező , Petrik Pál díszlettervez ő , Radmila Radojević  jelmeztervező  és 
a színészek többsége, valamint Ernyes György szervez ő  segítségével gyorsan, 
szinte néhány nap leforgása alatt megteremtette a szellemi hidakat, amelyek a 
dél-bánáti Hertelendyfalvától egészen a Muraközig íveltek. Tömegszínházat 
adott mindenkinek, nem feledkezve meg az ún. elitr ől sem. Még arra is volt 
energiája, hogy a magyar színházkultúra oszthatatlanságát és egységességét han-
goztatva — ne feledjük: akkor 1960-at írtunk! — rendszeresítse a magyarországi 
rendezők, színművészek, díszlet- és jelmeztervez ők vendégszereplését. (Szabad-
ka és a „vidék" Psota Irénnek, Latinovits Zoltánnak, Pécsi Sándornak, Kiss Ma-
nyinak, Gobbi Hildának, Sinkovits Imrének, Honthy Hannának, Bodrogi Gyu-
lának és másoknak tapsolt.) 

Nem mindenki vállalta örömmel a valóban szikrázó, nehéz, éjszakába-haj-
nalba nyúló munkatempót. Mert az ütött-kopott m űvelődési házak öltöző iben 
nem várt teljes kényelem a színészekre. Díjvárományos szereplés Ürményházán 
vagy Dobronákon? Ugyan kérem, mi másmilyen színházról álmodoztunk 
— mondták néhányan —, miért utazzon el a színház Kukutyinfalvára, ahol beázik 
a színpad, hideg az öltöző  s a házigazdák sem várják terített asztallal a „nemzet 
új napszámosait?" 

— Megtanultuk azt is — meséli Heck Paula —, hogy mi az a „színházi fehér 
folt". Így nevezik azokat a helyeket — a térképen alig láthatók —, ahova az együt-
tesek még nem vitték el a magyar szót. Nehéz volt tudomásul venni, hogy a 
tartomány — de éltek szép számban magyarok Horvátországban (Baranya, Szla-
vónia) és a Szlovéniában (Muraköz) is — lakosságának ötven százaléka még nem 
is látott színházi előadást... 

A szabadkai magyar társulat 1945 óta m űködött, de néha hosszú hetek, 
hónapok múltak el vendégjátékok nélkül. 1949-ben ellátogatott ugyan a Tiszán 
túli Bánátba — Weigand József Kéz a kézben című  vígjátékát mutatta be Nagy-
becskereken és néhány környező  faluban —, de 1959-ben például mindössze 
két vendégjátékot jegyzett a statisztika. Két vendégjáték! Mindkett ő  Pali-
cson, Szabadka tőszomszédságában, 1960-ban aztán gyökeresen megválto-
zott minden. 

Nálunk Dérynéhez hasonló színészegyéniségek születtek talán, de Déryné 
színház, vagyis tájoló színház létrejöttét csak a topolyai magyar színház igazga-
tónője, Dimitrijevics Mara merte sürgetni. Mara színiegyüttese alkalmi vendég-
játékokkal enyhítette a hiányt. A lelkes szerepl őgárda még Baranyába is elju-
tott. Dévics Imre tudta, hogy rengeteg a tennivaló. Tudta minden bizonnyal azt 
is, hogy a magyarok által lakott területek bármely pontja nem érhet ő  el egy-
könnyen. Meg aztán valószín űleg azzal is tisztában volt, hogy a magyarság szín-
házi ellátása nemcsak fontos társadalmi és politikai kérdés, de a színház sz űken 
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vett saját érdeke is. Kell hogy az legyen. Egy besz űkült színház előbb vagy utóbb 
elsorvad, eltűnik a süllyesztőben, műsorrendje elszürkül, óhatatlanul konzerva-
tívvá teszi saját közönsége, amely nélkül viszont be lehet csukni a kaput. A 
színháznak nemcsak utánpótlásra van szüksége, hanem újabb és újabb holdud-
varra, működési területre. Szóval: föl kellett frissíteni a néz őállományt, vagyis 
adjunk színházat azoknak (is), akik még nem vagy nagyon ritkán láttak színházi 
előadást. Az új néző  a repertoárt is „mássá" teheti. 

Szerencsére a hatalom emberei akkor nem ellenezték az akciót. A színház 
új, nem túlságosan kényelmes, ötvenkét fér őhelyes autóbuszt vásárolt. Meg-
kezdődött a színházra nevelés: néha igazi m űvészettel, néha csupán szórakozta-
tó, olcsó holmival, vígjátékkal, bohózattal, musicallel. A színházat divattá tették 
mindenütt, ahol legalább ötven magyar igényelte. 

— A színészek haragja gyorsan elmúlott — meséli Paula. — Felháborodásra 
semmi ok, gondolhatták, s hetente legalább három-négy alkalommal beültünk 
a színház épülete el ő tt várakozó autóbuszba, ez a járm ű  lett a második ottho-
nunk. Megkezdődött az újkori „honfoglalás", a nagy színházi hódítás. A 60-as 
években még Titelen is vendégszerepeltünk egy kabarém űsorral Palánkán, a 
bánáti Tóbán, Apatinban, Kovinban, Cservenkán stb. Forradalmi elszántság 
kellett ehhez a misszióhoz. A színház szinte észrevétlenül magasabb szint ű  fel-
adatokra kvalifikálta magát. Már 1960-ban a Muraközbe is ellátogattunk. Sze-
repeltünk Lendván, Dobronákon, Pártosfalván, Hodošon, Domonkosfán, 
Felső lakoson, Göntérházán, Šalovcin és Mortvarjevcin. Ünnep volt a színházi 
rendezvény a birsalmaillatú, dáliáktól sárgálló-pirosló falvakban. Minket, színé-
szeket leírhatatlan lelkesedéssel fogadtak. Búcsújárás volt a faluban, amikor 
megérkeztünk. A színházzá átalakított termekben talpalatnyi üres helyet sem 
lehetett találni: sokan álltak a bejárati ajtónál, a falak mellett. A népm űvelés-
közoktatás területére utaltak bennünket akkor is, amikor az útirány Horvátor-
szág volt. Batina, Vörösmart, Csúza, Kopács, Bellye, Szentlászló közönsége mu-
tatott egyre nagyobb érdekl ődést az anyanyelvi kultúra iránt. Engem itt „régi 
ismerősként" üdvözöltek, mert a zombori társulattal gyakran vendégszerepel-
tünk e vidéken. Hazataláltam: tanító lettem: maszkban, estélyi ruhában vagy 
rongyokban, drámában vagy vígjátékban, csupasz deszkákon vagy m űvelődési 
otthonban. Zokszó nélkül vállaltam ezt a munkát, habár emiatt kevesebbet le-
hettem otthon, Palival, s megtörtént, hogy az ecsetre is rászáradt a festék. De 
„menni kellett". 

SZEGÉNY MILLIÁRDOSOK 

Kezdetben — miután állandósultak a vendégjátékok — semmi sem történt, 
semmi olyasmi, ami az igényesebb színészt — Heck Paulát is — fellelkesítette 
volna. A „sorsfordulóig", Max Frisch Biedermann és a gyújtogatók című  szatírá-
jának a bemutatásáig, a társulat szellemi terve nem ígért sokat. Színre vitték a 
Milliárdost, Raul Praxytól, V. Lippay Etelka Boldogság részletre című  vígjátékát, 
majd Alexandru Kiritescu Szarkafészkét. Richard Nasch Esőcsinálójával sem 
lehetett kilábolni az elposványodott állóvízb ől. Következett egy nagyoperett, 
Fall Leo Sztambul rózsája stb. De Dévics Imrének szerencsére megadatott a 
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lehetőség, hogy maga szervezze és átszervezze társulatát. Hiszen addig nem lesz 
igazi színház, amíg a színházban különböző  érdekek, elképzelések érvényesül-
tek. Nem születhetik újjá a színház addig, amíg díjak, kitüntetések, jogfolyto-
nosságok szabják meg a színházak fölépítését. Egységes, jó színház csak egy 
célra szerveződött művészek társulásából jöhet létre. 

Pauláék a 60-as években viszonylagos jólétben éltek. A Heck család nem 
messze a központtól kapott/szerzett lakást. Kék volt az ég, zöld a bokrok. Lehe-
tett gondtalanul élni. Konfliktushelyzetek sem álltak el ő . Úgy látszott, hogy már 
nem zavarja mások vizeit. Beevezett az operettbe, a zenés m űfajba, vagyis „kis 
formátumú színészn ővé" vált, akit ünnepelnek ugyan a néz ők, hangosan ünne-
pelnek, de ezzel a „kispolgári ízlést" szolgálja/kiszolgálja. Ne bántsuk a fekete-
rigót és Heck Paulát. Maradjon csak a pomádés világban, a masztikus öl-
tözőben. Maria Callas nem lesz belő le, s végeredményben az operett m űfaja 
porosodik, a művek egyike-másika kövületté válik. 

De színésznőnknek mindent vállalnia kellett. Anette Dudulescu a Szarka-
fészekben, ebben a csíp ős, ám eléggé vaskos román vígjátékban, Kondzsa Gül a 
Sztambul rózsájában — szép, érzéki, Paula miatt érdemes volt Garay Bélának 
megrendezni a darabot —, újabb „muzsikus világ", Kelemen Judit Sz űcs György 
Elveszem a feleségem című  darabjában — rutinmunka, de 71 reprízzel! — színte-
len-szagtalan szerep Otto Leck Fischer Kimen őjében, vaskos orosz amazon 
Csehov Három szerelem és a többi című  összeállításában — s elszállt majdnem két 
esztendő . A színház műsorra tűzött darabjai akkor még nyíltan és bevallottan a 
szórakoztatást voltak hivatva szolgálni. A rendez ők, Virág Mihály, Garay Béla, 
Pataki László — Lányi István kivételével, aki John Osborne A komédiás című  
drámáját rendezte meg — nem törekedtek másra, mint a darabok korrekt lebo-
nyolítására, ami lényegében meg is történt. Szilágyi László színész els ő  rendezé-
sét, a Három szerelem és a többi című  Csehov-összeállítást „elsikkasztották", 
mindössze kétszer ment (több reprízt érdemelt volna!). Az el őadások látvány-
világa szegényes volt, a szerepl ők nagy része akkor még eléggé „zajosan", ön-
kontroll nélkül játszott, s hiányzott a könny ű  műfajhoz oly szükséges szellemes-
ség, tempó és elegancia. 

Paula úgy érezte, hogy mindennek ellenére vérrel és kötéllel köt ődik a szín-
házhoz. Habár néha-néha azt tapasztalta, hogy a színész lassan-lassan statiszti-
kává válik. Elvesztette a színház Ferenczi Ibit. Romhányi Ibivel nyert — pont. 
Megszűnt a színészvándorlás. Az „alapító tagok" vannak többségben, mellettük 
ott vannak a „betolakodók": els ősorban Heck Paula és persze a topolyaiak. El-
tűntek az életbő l az apró dolgok. Senki sem kérdezte meg, hogy miért tartja a 
poharat így vagy úgy. Mindegy volt, hogy ki mit csinál és miért, csak legyen meg 
a mindennapi „betevő  tevékenység". Van, akit kielégít, ha mondjuk reggel kiás 
egy árkot, este pedig gyorsan betemeti. Fontos, hogy csináljon valamit — és sok-
sok pénzért csinálja azt. 

Színésznőnk mellőzöttnek érezte magát. Nem vehette a nyakába a reperto-
árt. A 60-as években — kezdetben — Szabó Cseh Mária, R. Fazekas Piroska, 
Romhányi Ibi, Majoros Kati, Tóth Éva vitte a leggyakrabban a prímet. Nem 
találta különösebben nehéznek a munkát, s már akkor érezte/tudta, hogy a szí-
nészi hivatás egy kissé túl van misztifikálva. De azért szeretett volna magának 

344 



legalább kétéves munkatervet összeállítani, amit megoldhatónak érzett, mert 
hiszen — másutt — az operaénekesek például évekre el őre tudják, hol, mikor és 
mit énekelnek. De a színház nem akart gazdálkodni az id ővel. 

FELGYÚJTANI A VILÁGOT 

Heck Paula csak nézője, „elő tapsolója" volt Max Frisch Biedermann... -já-
nak. Valami történt, érezte azt már akkor, amikor megtudta, hogy a színház Max 
Frischt szándékozik játszani. A magyar társulat tehát „gyufához nyúlt", hogy 
lángba borítsa a világot. Mondták akkor is sokan: „Ha jólétben fetrengenének 
az emberek és a béke sütne a hasukra, ha a gyomrukat megterhelhetnék min-
denféle jóval, ha elterpeszkedve nehezen lélegeznének, bágyadtan pislogva, el-
borult tekintettel, úgy illő  és helyes volna komolyan szólni hozzájuk" (Vaszary 
Gábor). De a színház lépni akart s ehhez „aranyat talált", a Dévics—Virág program 
végre megvalósulni látszott. Olyan darabot mutatott be a színház, amelyhez Buda-
pest és Belgrád sem mert nyúlni akkor. A színészek is csak mérsékelten lelkesedtek. 

Ebben az előadásban minden stimmelt. Minimálisra sz űkített színpadkép 
(Petrik Pálé), ruhák, amelyek vizuálisan olvadtak be az alaptémába. Úgy rém-
lett, hogy a színház egy másik világba lépett. A néz ő  persze fintorgott. Igen, 
vannak sorainkban olyan elvakult alkotók — Virág Mihályra gondoltak —, akik 
vad vezérek segédletével — a céltábla Dévics Imre volt — le akarják seperni az 
asztalról a múlt szép, liliomillatú eredményeit és trófeáit. 

Fellobbanó inspiráció, tehetség, egy megismételhetetlen produkció azok-
ból az évekbő l, amikor a színház vidéken maximálisra növelte a néz ők számát 
— kevésbé művészi produkciókkal —, a városban pedig hozzásegítette a máshoz 
szokottakat a színművészet jobb megismeréséhez és megértéséhez. Az el őbbi 
manőver több sikerrel kecsegtetett, mint az utóbbi, de a vezet ő  gárda nem csüg-
gedt. Két síkon hadakozott a Népszínház rangjáért, megbecsüléséért — nem túl 
lelkes és gazdag mecenatúrával. Dévics Imre azt mondhatta akkor, amit Iones-
co: „Kicselezem az eget. Hátha sikerül csellel az Istent is megnyernem." 

Paula azon kapta magát a bemutató után, hogy egyre érzékenyebben reagál 
a történtekre. Már nem mutatta magát mindig gondtalannak, vidámnak. Egy új 
színházban vagyok, szögezte le magában. Vajon ide „átigazolnak-e" majd? Nem 
volt otthon, a szobában sötét sarok, akkor sírni lehetett. Véletlenen múlott, 
hogy nem kapta meg Biedermann-né szerepét a Frisch-darabban? Egy rendez ő  
életművében a színész is érvényesülhet, ha követni tudja az utasításokat s ha 
önmagából is hozzáadhat valamit az alakításhoz. Szorongást és fájdalmat takar 
az a színész, aki az olvasópróbákon egy csöndes sarokba vonul. Gondolkodik, 
rágja magát: mennyi szépséget tudna teremteni maga körül más körülmények 
között. Neki — Palin kívül — nem volt kibe kapaszkodni... 

BRECHT, A „TÓPARTRÓL" 

A színészek számára oly.,,kedves" produkciók nem nyerték el mindig a m ű -
ítészek rokonszenvét. Hiányzott ezekb ő l a produkciókból a képi kommuniká-
ció, a másfajta színészi megközelítés, sehol egy szemernyi szemléleti és stílusbeli 
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változás. Néha szuperrealista a kép — még mindig! —, a színészek többsége kime-
revíti a gesztusokat s a szerepkönyvben aláhúzza a hangsúlyozandó szavakat, 
szótagokat. A színház kompromisszumokra kényszerül, nem engedheti meg ma-
gának a stiláris imbolygásokat, kalandokat. 1962. november 3-án a társulat szín-
re vitte Kvazimodo Braun István A tóparti ház című  megzenésített vígjátékát 
Garay Béla rendezésében. Összt űz a színházra, a szereplőkre, Heck Paulára is. 
A színház már megint bl ődlizik, de most aztán elviselhetetlenül, alpári módon, 
mondták sokan. A szakma rávetette magát a színházra. A tóparti ház volt a 
csábítás legolcsóbb, legbrutálisabb trükkje, bele is tört a vállalkozásba az alko-
tók bicskája. Strucctollas, flitteres színházra nekünk nincs szükségünk. Tombolt 
a sajtóvita: pro és kontra. Nem teltek meg a lapok melegséggel és megindító 
szeretetvággyal. Elhangzott az is, hogy a színházunk olyan dús t őgyű  tehénke, 
amelynek elapadt a teje. Egy egyensúlyvesztett színháznak nincs holnapja, írták. 
De a tóparti ház ablakában vígan virágzott a muskátli. 

Újfent bebizonyosodott, hogy a megbukott fércm ű  is több előadást érhet 
meg, mint a sikerült dráma. Minálunk ez már így volt — így van? Színházi migrén 
ellen nincs orvosság. 

Vukovics Géza megemlítette, hogy ostobaság volna tagadni: a szórakozásra 
szükség van, s hozzátette: „Megfelel ő  színvonalon kell a vidámság, amit meg-
erősít Schopenhauer is: „Ha megjelenik a vidámság, tárjuk ki el őtte az ajtót, 
ablakot, mert mindig szívesen látott vendég." Minden hiába. Úgy tetszett, hogy 
a néző  nem akarja elfogadni a mélyebb értelm ű  szöveget. Pedig például egy 
Bernard Shaw-mű  a színész számára is nagyobb lehetőséget nyújt. Színházunk-
ban akkor valóban a butaság farkát kapták el s tartották görcsösen a markukban 
egészen A tóparti ház 35. reprízéig. 

— A színésznek a kemény munka közben nem jut eszébe, hogy van-e értéke 
a darabnak, amelyben szerepel — mondja Heck Paula. — Mi nem figyeltük a 
társulatot, annak tagjait éber szemmel: na, van-e ennek vagy annak véleménye 
a műről? Egyszerűen dolgoztunk. Feltétlenül megbíztunk a rendezőkben, ki-
váltképp Garay Bélában és Virág Mihályban. Varga István id őközben elhagyta 
az együttest, az Újvidéki Rádióhoz szerződött. De meggyőződésem, hogy humor 
nélkül nem is ment volna a dolog, az egész favágássá, léleköl ő  tevékenységgé 
válna. Nyilvánvaló, hogy Braun István humora nem vetekedhet Karinthyéval. 
Azt hiszem, hogy nem az el őadást, hanem a színház m űsorrendjét ostorozták 
akkor. De Szabadka, az ízig-vérig polgárváros csak ilyen „tópartias" színházat 
akart menedzselni — sokáig. Aztán megváltozott a helyzet. Sokan integrálódtak 
egy másfajta szellemi életbe. Ám ahhoz, hogy színházlátogató legyen valaki, 
kiállításokra, hangversenyekre járjon, bizonyos id őre van szükség. Kardinális 
kérdés volt akkor, hogy minél több néz ője legyen a színháznak, gondolom. 

Shakespeare-tragédiák, Ibsen, Krleža, Brecht — képzelgés, elérhetetlen 
álom lenne mindez? Lehetséges. Ám — tudjuk, hallottunk róla — hányszor vará-
zsolt képzelgést kemény valósággá a kezdetben megokolatlannak látszó határ-
talan optimizmus és a makacs kitartás. A hitünk hegyeket is megmozdíthat... 
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N. Manzari Ó, mai gyerekek című  vígjátéka után Miroslav Krleža Léda című  
drámáját vitte színre a társulat Virág Mihály rendezésében, s az el őadást bevá-
logatták az az évi Sterija Játékok versenym űsorába. Fényfüzér a színház körül! 
Végre valami! Vissza a piszkavassal, ne forgassuk tovább a mély sebben. A szín-
ház kályhájában újra lángolnak a t űzcsóvák, mondták a színházbeliek némi túl-
zott lelkesedéssel. Szűcs Imre azonban az újvidéki bemutatkozás után mégis 
fanyalog (Magyar Szó, 1963. május 11.): „A színészek csaknem kivétel nélkül 
kész jellemként léptek a színre, ami ez esetben helyes is, s így többnyire egy-egy 
meghatározott magatartást, gesztust és beszédmodort követve, a h ősök belső  
megnyilatkozását is ki tudták fejezni." A kritikus szerint az el őadás nem volt 
jobb a közepesnél, mivel egy bizonyos indiszponáltság és lámpaláz is átütött 
rajta, amellett pedig az összbenyomáson néhány színész rossz dikciója, hadarása 
sokat rontott. 

Színészeink rosszul beszéltek? 
Lányi István, újvidéki rendező  még az ötvenes években alaposan odamon-

dogatott a Hídban. Idézünk ebb ől a ma is megszívlelend ő  írásból: „A színész a 
szép szó papja. Hány színészünk van, aki szépen beszél magyarul? Egy kezemen 
össze tudnám számolni őket, s még maradna is szabad ujjam rajta. Hányan tud-
nak szépen s szakszerűen mozogni a színpadon? Melyikük tud igazán úrrá lenni 
testén, hogy hajlíthatóvá tegye, s ne vigye át saját, köznapi mozdulatait a szín-
padra, szerepbe? Hányan vannak, akiknek beszédéb ő l nem cseng ki a megfelelő  
műveltség hiánya?" 

Heck Paula számára sohasem maradt idegen szerepe, a m ű  világa. Igaz, 
mint minden színész, gyakran más szerepeiben megkedvelt vonásokkal gazdagí-
totta az újat, az éppen „aktuálisat", de majdnem mindig tudott „figurát" hozni. 
Beszéde, artikulációja sohasem zilálta szét az el őadást. Szótagnyeldes ő , hiányos, 
hibás beszédkultúráról az ő  esetében nem beszélhetünk, rossz, er őltetett hang-
súlyai sem voltak. 

Értelmezte a szövegét. 

A Léda esemény volt. Meglepően szép szériában futott: 23 repríz, 8821 
néző  látta. Szereplők: Pataki László (vitéz Urbán Olivér), Fejes György (Klan-
fár, iparmágnás), Heck Paula (Melita, a felesége), Szilágyi László (Aurél, a 
festő), Szabó Cseh Mária — kés őbb Tóth Éva — (Klara, a felesége). A díszletképet 
és a jelmezeket Dušan Jeri čević  tervezte. Bemutató: 1963. január 31. 

Virág Mihály kevésbé érvényesítette a komikus vonásokat, mozzanatokat, 
de érezhető  volt a szereplők megnyilvánulásaiból, hogy a szeretet és a szerelem 
érzését kigyomlálták magukból s az igazi művészethez — amiről sokat beszél-
nek — nem nagyon értenek. Hamis világ tárult elénk, szellemileg szegény „úri-
emberekkel" és „úriasszonyokkal", akik csak mímelik az életet. 

Sokan — Gerold László, Dévavári Zoltán, Vukovics Géza, Nagy József, 
Szűcs Imre — foglalkoztak a sajtóban az el őadással. Vukovics Géza a Magyar 
Szóban arról ír, hogy a díszlet semmiképpen sem tölti be légkörteremt ő  szere-
pét, elnagyolt stilizáltságával nem teremthetett „in medias res" hangulatot. Dé-
vavári Zoltán a 7Napban „moral insanityt" emleget, a darab szerepl ő i, a Glem- 
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bay társaság elmerül a szennyben. Dicséri Dudás Kálmán az eredeti szöveget 
hiánytalanul átment ő , igényes és szakavatott fordítását. 

A Léda antológiai előadás, amelynek értékeirő l és helyenkénti értéktelen-
ségérő l most már több újvidéki értelmiségi, színikritikus — köztük Gerold Lász-
ló, Bányai János és Bosnyák István is — érdekes, értékes összefoglalókat írtak. A 
Léda mindenképpen többet váltott be, mint ígért. E produkció — hibái ellenére — 
túlmutatott önmaga értékén, ső t még a társulat életében betöltött szerepén is. 

Melita — Heck Paula. 
Most már azt mondták a színházban, hogy színészn őnk a „könnyű  műfaj-

ból" evezett át a drámába. Tud-e majd szerepének kell ő  árnyaltságot kölcsönöz-
ni, feszültséget, megformálhatja-e az általános érvény ű  egyedit? 

— Kiváló partnereim voltak — emlékezik az el őadásra Heck Paula. — 
Elsősorban Fejes György, Klanfár szerepében. Gerold László ezt írta: „Fejes 
nem karikírozza Klanfar kultúrálatlanságát, modortalanságát, fogpiszkálós stí-
lusát, de testtartással, mozdulatainak merevségével érzékelteti ezt, ugyanakkor 
nem feledkezik meg Klanfar érz ő , emberi vonásainak felmutatásáról sem." Szi-
lágyi László gondoskodott arról, hogy a dráma érzelmi hangulatokkal gazdagod-
jon. Szilágyi Lacival öröm volt szerepelni. Alakjainak mélységet tudott adni, a 
léleknek valóságot. Megszenvedett színészi státusának elismeréséért. Ő  volt a 
szabadkai színház „mesebeli királya", aki mindig színpadi bölccsé tudott emel-
kedni. Színészmesterségb ől mindenkinél többet tudott. Felhalmozott képessé-
geinek elemeit megcsodáltam. Ő  volt a színész, akinek minden mozdulatára, 
hangsúlyára figyelni kellett... 

Paula a Lédában kissé groteszk volt. Fanyalogva vette tudomásul mindazt, 
ami körülötte játszódott. Gyertya, amely lassan elég. Benne pillanatokra a szen-
vedés „is" uralkodott, de úgy érezhette magát, mint az az ember, aki zárt, kolos-
tori rendbe érkezett, ahol másfajta törvények uralkodnak. El őző  este még A 
tóparti házban énekelt és táncolt, és most itt ez az úrin ő -szerep. Az az érzé-
sünk támadt a nézőtéren, hogy rárontanak és megfojtják, mert „idegen föld-
re" lépett. 

O volt a dráma hazajáró lelke. 
Valami visszatért a Vérnászból— talán a Pygmalionból is —, valami, ami igazi 

színház. De Heck Paula a Glembay család szalonjában otthon volt. Észrevettük, 
hogy királynő i a tartása, hogy milyen kívánatos, szép a rúzsa, a frizurája, a járása, 
a ruhája , hogy kifogástalan „úrin ő". Most a Lédában annyival színesebb, karak-
terisztikusabb volt, hogy el sem akartam hinni: fő leg csak blődlikben szerepel-
tetik. 

Ebbe bele lehet pusztulni. Mármint abba, hogy színtelen-szagtalan el őadá-
sokba kényszerítik be a színészt. Igaz, nincs vastaps. A drámában nincs nyíltszíni 
siker. Paula számára egy-egy Léda-el őadás maga volt a gyötrelem. Istenem — 
mondta magában —, ha én egy másmilyen színészi-emberi úton járhatnék. Csak 
a jámbor ostoba nem meri azt mondani: „Itt vagyok, számoljatok velem. Velem 
a színpadon még minden megtörténhet..." 

Mert Paula akkor még csak 38 éves volt. 
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CSÚCSFORMÁBAN A SZÍNHÁZ 

A szereplőgárda is csúcsformában. A tagság 1963-ban: Heck Paula, Szabó 
Cseh Mária, R. Fazekas Piroska, Romhányi Ibi, Tóth Éva, Majoros Kati, Juhász 
Anna. G. Karna Margit, Süveges Eta, Szabó István, Fejes György, Pataki László, 
Szilágyi László, Czehe Gusztáv, Godányi Zoltán, Szabó Ferenc, Albert János, 
Nagy István, Nagy József, Versegi József, Barácius Zoltán — s a Brecht-darabban 
szerep mindenkinek. 

Egy olyan városban, amilyen Szabadka, a színházat csak teljes m űfaji sok-
színűségében lehetett elképzelni. Ad tempus vitae? Mától mindörökre Brecht 
és Kurt Weill? Éppen Brecht, aki irritál? Nem kellett volna inkább szemétlapá-
tot csúsztatni alá?, kérdezték a másként gondolkodók. Szívesebben nézünk mi 
még mindig mitikus pusztai csikósokat, csárdást táncoló puccos grófn őket. Ma-
radjon meg a színház olcsóságokat áruló szatócsboltnak. Ne feledjük, hogy va-
lamikor régen a budapesti Nemzeti Színházban Bókay János Négy asszonyt sze-
retek című  komédiája egy időben ment Németh László színjátékával. Ne siessük 
el a dolgot, kockázatos volna a m űsor középpontjába a modernebb drámairo-
dalmat állítania, színpadunkon talán nem is lehet megteremteni a profi, a szín-
tiszta profi minőséget. Ám legyen, mondták végül a sötéten látók, elfogadjuk 
Dévics Imre és Virág Mihály programját. 

— Ha véget értek az el őadások — emlékezik Heck Paula —, a színpad is meg-
halt, leállt a gépezet. Csikorgó, ósdi padlózat. Pokoli terep, nap nem érte soha, 
nem nő  rajta semmi, s a sötét sarkokban mégis szellemek tanyáznak. Egy 
Shakespeare, egy Gogol, egy Csehov meg Schiller. Egykor híres volt daliszíné-
szek, vörös orrú ripacsok és Ferenczi Ibolya hajolt meg e rivalda szélén. A „cso-
da" mégis itt születik. Ezen az ütött-kopott színpadon a nagy-nagy színházsze-
retet tartotta néha egybe az el őadást. Az a bizonyos „profi min őség" csak nagy 
áldozatok árán valósulhatott meg, mert — bevallom őszintén — a szerepl őgárda 
Bertolt Brechtr ő l és „stílusáról" vajmi keveset tudott. Hallgattunk Dévics Imre 
okos szavára, aki clownoknak öltözött bölcsel őket akart a Koldusoperával az 
arénába küldeni. Minden bajra létezik remédium, mondta mindig. Dolgozni, 
nem „művészkedni", tanácsolta nekünk, s egyszer lent, a füstös színészszalonban 
elmesélt egy anekdotát: 

„A híres színházigazgató borát kortyolgatva a m űvészklubban magához in-
tette a színház közismerten ambiciózus színészn őjét: „Kicsim, figyelj! (A szí-
nésznő  szemében furcsa fény villan.) Egyedül élek, tudod. (A színészn ő  bólint, 
és már kombinál.) Szép nagy lakásom van, háromszobás, itt, nem messze.. (A 
színésznő  már örökölni akar.) Adnék én neked egy lakáskulcsot. (A színészn ő  
minden idők legnagyobb színházi karrierjét célozza meg.) Most felmész hoz-
zám, a kisszobában az ágyon van egy rahedli vasalatlan ing, azt kivasalod, aztán 
hozd szépen vissza a kulcsot — addig én megiszom a boromat..." 

Bemutató 1963. április 18. 
A premier néző i között többségben voltak azok, akik nem lelkesedtek az új 

irányzatokért. Mégis eljöttek a színházba. Mások elfogódottsággal foglalták el 
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helyüket az első  sorokban. Itt most másmilyen színház születik. Végre m űvészi 
izgalom a színpadon. Végre a társulat is másmilyen húrokon muzsikál majd. 
Nem volt még Virág Mihálynak „gurui autoritása", de a néz ők tudták, hogy az 
ambiciózus rendező  olyan gépezetet indít be, amely ritkán csikorog. Virágnak 
„jól állt" Brecht, ideális rendezője ő  a groteszknek. 

A „véres" aktualizálás elmaradt. 
Ebben a számukra új színpadi világban a színészek többé-kevésbé otthono-

san mozogtak. Fejes György Peacockot személyesítette meg, a kolduskirályt, 
Juhász Anna és G. Karna Margit — alternációban (az el őbbi színésznőnk nem 
sokkal a bemutató után Kanadába távozott) — Peacocknét, Pataki László Bicska 
Maxit, Macet, a gengszterek gengszterét, Heck Paula Pollyt, a menyasszonyát. 
Tóth Éva Kocsma Jennyként, Versegi József Tigris Brownként, Majoros Kati 
Lucyként illeszkedett be a félelmetes tablóba. A híres bandatagok: Szilágyi 
László, Barácius Zoltán, Nagy József, Nagy István, Czehe Gusztáv, Szabó Fe-
renc. 

Nem dörögtük az üzenetet a néz ő  fülébe. A szerepl ők fegyelmezetten tet-
ték a dolgukat, s még a „nehezen emészthet ő" songok is helyenként t űrhetően 
hangzottak. A központi kép az istállójelenet volt, vagyis Bicska Maxi és Polly 
meghitt találkozása a bandatagokkal és a tiszteletes úrral. Itt jutott nagyobb 
szerep Heck Paulának is. 

„S egy hajó, nyolcvitorlás, 
és rajta ötven ágyú 
Velem tengerre száll" 

Jennynek, a kalózok szeret őjének az ismert refrénjét énekelte színészn őnk. 
Fehér menyasszonyi ruhában támaszkodott neki az asztalnak, majd a jászolnak 
és dalolt. Mi, a banda tagjai, guvadt szemmel lestük minden mozdulatát. O volt 
a sztár, a Brecht-primadonna, aki aztán a song-világításban végighallgatta a mi 
otromba ágyú-dalunkat. 

Mac: Látod? A Hold Soho fölött. 
Polly: Látom, szerelmem. Érzed a szívemet, szerelmem? 
Mac: Szerelmem, érzem. 
Polly: Ha te elmégy, én is elmegyek. 
Mac: Ha te itt vagy, maradok én is. 
Nagyobb tapsot érdemelt volna az istállójelenet valamennyi szerepl ője, ki-

váltképp Heck Paula, aki tettetett naivsággal bámult rá a Holdra (a világra), 
mert akkor az igazi ismeretséget a modern színjátszással a Koldusopera jelentette. 

Színésznőnk valamennyi jelenetében — a „családdal" és Lucyval — olyan „li-
ba" benyomását keltette, aki sorsát a vágyaihoz igazítja, aki ugyan nem bájol el 
senkit, ám a lenyűgözően slemil társaságban mégis ő  a „legtisztább", s ha nem is 
indítja a gondolat ívét, aktívan részt vesz a történésekben hol harcos amazon-
ként, hol pedig csöndes útitársként. Alakítása nem silányult mutatvánnyá. El-
hittük neki, hogy párja, Bicska Maxi-Mac mellett kész akár bankot is rabolni. 
Egyszóval: Pollyként elragadó volt. 

A Koldusopera esetében a profizmus volt a tét. Nem alkotott Virág Mihály 
a prosperitás éveiben sem minden m űfajban rendhagyót, figyelemre méltót, de 
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állandóan javult a felső  szint állapota. A szabadkai Koldusoperánál kevés reve-
latívebb és felrázóbb erej ű  előadás futott az ország színházaiban akkor. A Kol-
dusopera volt a jelzés. 

— Az első  olvasópróba után — mondja Heck Paula — sokan sápadtan tették 
le a szerepkönyvet. Láttam arcukon a döbbenetet. Néz őt nyúzó sárkányok le-
szünk már megint. Faltör ő  kosnak lenni nincs értelme. Ha eddig megvoltunk 
Bertolt Brecht nélkül, akkor most minek rángatjuk a színpadunkra ezt a „för-
medvényt?", mondták. Lassan-lassan, próbáról próbára azonban rászoktunk a 
szokatlanhoz, a máshoz, s mi, színészek egyszerre csak azon kaptuk magunkat, 
hogy az öltözőben Kurt Well-dalokat dúdolunk. „Nézd, a cápa szája tátva". A 
szöveg dússága, szellemi érettsége izgalmasan inspiráló volt. Az el őadás után 
sokan ragadtak tollat, hogy megírják véleményüket a látottakról... 

A sajtóvisszhangról. 
„Évek óta hiányzott a szabadkai Népszínház repertoárjából olyan darab, 

amely nem néhány színész, hanem az egész együttes képességét teszi próbára, 
hogy láthassa és láthassuk: mire képes", írja Dévavári Zoltán a 7Napban (1963. 
április 26.). Hozzáteszi azt is, hogy a Koldusopera alapos felkészülést és intelli-
genciát követel meg minden együttest ől, amely méltóan és hűséggel akarja tol-
mácsolni a brechti mondanivalót és a szerz ő  szellemét. Végül leszögezi, hogy 
sok színész meglehetősen idegenül mozgott az el őadásban. Legautentikusabb-
nak Tóth Éva egyszerű  eszközökkel megformált Jennyjét találja. Szól még Szi-
lágyi László életes banditafigurájáról. Fenntartással ír Pataki László alakításá-
ról. Szerinte színészünk nem keltette London legrettegettebb rablóvezérének 
benyomását, mint ahogyan üzletemberre sem emlékeztetett. 

Vukovics Géza (Magyar Szó,1963. április 26.) arról ír, hogy a rendez ő  sok 
úton közelítette meg Brechtet, s könnyen eltévedhetett volna a rengeteg le-
hetőség útvesztőjében. Megemlíti azt is, hogy Virág Mihály hű  akart maradni a 
művészhez és a teoretikushoz egyaránt. A rendez ő  elgondolása volt — s ez nagy-
részt meg is valósult —, hogy a színészek egy pillanatra se változzanak át az ala-
kított figurákká, hanem csupán megmutassák őket, s hogy játékukból teljesen 
nyilvánvaló legyen: már az elején is, a közepén is tudják a befejezést. Dicséri a 
színészeket: Pataki Lászlót, Szilágyi Lászlót, Juhász Annát, Heck Paulát, Majo-
ros Katicát. Az utolsó szó jogán: „Brecht, és maga az el őadás is, megérdemelné, 
hogy kijavítsák a hibákat, mert csak így állíthatjuk lelkiismeret-furdalás nélkül: 
a Koldusopera a magyar együttes egyik legszínvonalasabb teljesítménye, min-
denesetre legnagyobb er őpróbája." 

A Dolgozókban (1963. május 1.) Nagy József emlékezik meg az el őadásról. 
Az Ifjúságban (1963. május 9.) Gerold László, Gion Nándor és Utasi Csaba 
szomorúan állapítják meg, hogy a Brecht-bemutató után, vasárnap a társulat To-
polyán A tóparti házzal vendégszerepelt. Hibái is voltak az el őadásnak. „A hibá-
kat csak egy módon mellőzhetik, kerülhetik el, ha több Brecht-m űvet játszanak 
s kevesebb tizedrangú tákolmányt", írja Gerold László. Megírja azt is, hogy a 
színház nehezen n ő tt fel a szerepéhez s Brecht Szabadkán még mindig „nagy 
gyerek". Igaz, sok mindenről lekésett Szabadka, de most legalább tudatja a 
nézőkkel, hogy a színészek többre is képesek, felül is múlhatják magukat. Mert 
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hát Brecht esetében nem a szokásos képlettel álltak szemben, a szerepl őgárda 
értékrevízió alá esett. 

Paula elmondta, hogy sokak szemében „nagyra" n ő ttünk akkor, mégis ér-
vényes a megállapítás, miszerint Brecht nálunk még mindig csak egy „nagy gye-
rek". De a színház kihúzta magát, felkínálta magát valami másra. Huszonöt es-
tén át — a darabot a rendez ő iroda évekig műsoron tartotta, elvitte a fesztiválokra 
is, Magyarországon sajnos nem vendégszerepelhetett — maga volt a jellem és a 
szellem előkelősége. Igen ám, de a színészek akkor csak „megtapizták" Brechtet, 
megcsodálták a dekoltázsát, mellét-combját és gyorsan odébbálltak, s „civil" el-
hanyagoltságuk évekig átütött minden szerepen. 

„SZELLŐK SZÁRNYÁN" 

Brecht el, operett vissza. Újabb kínos üresjáratok. A színház néhány el ő -
adásában már-már szembet űnő  volt a megoldások korszer űsége, valamint a 
színpadi közlés másmilyensége. Ezekkel a produkciókkal meghatározhatták 
volna a művészeti rendezők a szabadkai Népszínház játékstílusát, de a „vidék" 
hívó szavára újra el őkerültek a blődlik, a semmit sem mondó, semmit sem akaró 
darabok. Az operett is. A skatulyából, amelybe Heck Paulát begyömöszölték, 
nem volt menekülés. De hiszen megírták: „Heck Paula az a színészn ő , aki az 
operettben nem csak énekelni, hanem játszani is tud!" 

Pályafutása alatt összesen kilenc nagyoperettben szerepelt. Néhány hírne-
ves operett — például a Marica grófnő, a Cigányszerelem, a Maria főhadnagy, a  
Leányvásár — „elment" Heck Paula mellett, ezeknek a m űveknek az álomvilágá-
ban nem merülhetett el, de emiatt nem volt hiányérzete, mert az ötvenes évekt ő l 
egészen 1970-ig gyakran volt alkalma „dalra fakadni", illúziót kelteni, és hold-
fénybe vezetni a szerelmesét, a szerelmeseket. 

Heck Paula operett-repertoárja: 
Johann Strauss: Denevér (1955) Rosalinda (beugrás). Rendez ő: Sántha Sándor. 
Ábrahám Pál—Földes Imre: Hawaii Rózsája (1965), Lilian hercegnő . Ren-

dező : Sántha Sándor. 
Kálmán Imre—L. Stein és B. Jenbach: Csárdáskirálynő  (1957), Szilvia (alter-

nációban K. Petz Marikával). Rendez ő : Sántha Sándor. 
Kálmán Imre—J. Brammer és A. Grünwald: Montmartre-i ibolya (1958), Ni-

non. Rendező : Varga István. 
Fall Leo—J. Brammer és A. Grünwald: Sztambul rózsája (1960), Kondzsa 

Gül. Rendező : Garay Béla. 
Ábrahám Pál—A. Grünwald és F. Löhler: Bál a Savoyban (1966), Madelei-

ne. Rendező : Versényi Ida. 
Fényes Szabolcs—Harmath Imre: Maya (1967), Madeleine. Rendező : Ver-

sényi Ida. 
Ábrahám Pál: Viktória (1968), Viktória. Rendező : Bor József (Szolnok). 
Lehár Ferenc—L. Herzer, V. Leon és F. Löhler: A mosoly országa (1970), 

Liza. Rendező : Vesényi Ida (Budapest). 

x~ 

352  



Emlékezetünk szerint operettet errefelé mindig játszottak. Az operett va-
lószínűleg egyidős a színháztörténetünkkel. A szabadkai Népszínház els ő  ope-
rettjében, Jacoby Viktor—Bródy Miksa—Markos Ferenc Leányvásárában Heck 
Paula még nem szerepelhetett. A Mágnás Miskában, Szirmai Albert és Bakonyi 
Károly művében sem, de a színház els ő  és utolsó gyermekoperettjében, Komor 
Gyula—Sztefanidesz Károly Aladár nem szamárjában már igen. Kálmán Imre—J. 
Brammer—A. Grünwald Marica grófnőjében a címszerepet Raczkó Ilus játszot-
ta/énekelte. Műsoron volt még Franz Schubert—Willner—Reichert Három a kis-
lány című  műve, Huszka Jenő—Martos Ferenc Gül babája (K. Petz Marikával), 
majd következett a Denevér, Strauss közönségcsalogató, valódi operetthangula-
tot árasztó örökbecs ű  operettje — az eredeti szereposztásban — Versegi Józseffel, 
egy amatőrrel, Szudárevics Katóval, K. Petz Marikával, Raczkó Ilussal és má-
sokkal. Paula az időközben visszalépő  Szudárevics Kató szerepét vette át. 

A többiről már olvastunk. 
— Operettet csak kipirulva lehetett nálunk énekelni — mondta már az els ő  

olvasópróbán a rendező , Sántha Sándor, majd énektanárn őm, Vadné Dorman 
Manci. Ne törődjek a „mondanivalóval", énekeljek és táncoljak. Mondtak olyas-
mit is, hogy „jól fel kell kötni a lengét", mert hát amikor a „színkörb ő l kiszól a 
zene", akkor mindenki csupa fül, akkor mindenki a szerelemre gondol. Bonvi-
ván, primadonna, táncoskomikus és szubrett úgy énekeljen és táncoljon, hogy 
az emberek megfeledkezzenek búról-bánatról, gondról, valós életr ő l-világról. 
Meg aztán nem szabad megfeledkezni a dalitársulatok igazgatóinak örök érvé-
nyűnek tetsző  mondásáról: „Ha nem megy a színház, vedd el ő  a Csárdáskirálynőt 
vagy a Marica grófnőt!" 

Sántha Sándor, * Garay Béla, Varga István, a budapesti Versényi Ida és a 
szolnoki Bor József rendezett operettet a szabadkai színészekkel. A m űfaj „pró-
fétája" Garay Béla volt, nemcsak prófétája, hanem ért ője is a műfajnak. A vete-
rán rendező  tudta, hogy az operett el őadása éppen annyi munkát követel, figyel-
met és koncentrálást, mint a Csehov-dráma. A m űfaji öniróniát mégsem merte 
belopni egy-egy előadásába, attól tartván, hogy az operettkedvel ők haragját ez-
zel magára vonja. De ügyelt a próza, ének és tánc stílusegységére, a tempóra, a 
feszültség és kibontakozás frissességére, szüntelenül „m űködtette" a humort. S 
mindehhez egy prózai társulat állott a rendelkezésére. Tánc- és énekbeli jártas-
sága csak Heck Paulának, K. Petz Marikának, Versegi Józsefnek, kés őbb Majo-
ros Katinak, Albert Máriának, Godányi Zoltánnak és Albert Jánosnak volt. 

Az operett nem politizál. . 
Az operettprimadonnának vagy a bonvivánnak nem kényszerb ől tapsol-

nak. A végén a szereplők holtfáradtan bandukolnak az öltözőbe. Strapás műfaj. 
Meg kell szenvedni a sikerért. Az operett izzadságszagú színpadi m űfaj, verejté-
kes. Oda a jó híred, ha belebuksz. Létezik egy régi-régi mondás: „William 
Shakespeare-t jól vagy rosszul, de játszani kell. Operettet viszont csak jól szabad 
játszani, mert különben elviselhetetlen." 

Paula mondta el mindezt a m űfaj, „skatulyája" védelmében. A színészn ő , 
aki — mint állandó szereplője az operett-el őadásoknak — talán nemis vette észre, 
nem érezte, hogy pusztán az ő  alakításáért érdemes volt Szabadkán a m űfajt újra 
és újra életre hívni. Ha a magyar operett-fejedelemasszony, Honthy-Hügel Han- 
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na a színpadra lépett, felzúgott a taps. Megírták, hogy Honthy színre lépésekor 
különös szertartásnak lehetett a néz ő  a tanúja. „Mielő tt bármi történne, miel őtt 
még csak sejtelme volna a publikumnak, hogy kit fog ma este Honthy Hanna 
megjeleníteni, milyen szerepe lesz a színpadi történetben: máris kialakult köz-
tük — Honthy és miközöttünk néz ők között — egyfajta cinkosság, valami össze-
beszéltség." („Én a komédiát lejátszottam, Mulattattam, de nem mulattam". Ma-
gyar Színházi Intézet, 1981) 

A néző  Honthyt akarta. Önmaga mítoszának az árnyéka n ő tt meg estén-
ként. Heck Paula a darab „szerepl őjét" vitte a kulisszák közé. Egy Szilviát vagy 
Kondza Gült, s néha — ha a rendezés megkívánta, például a Montmartre-i ibolyá-
ban — úgy lépett a színre, mint egy Csehov-dráma elesett árvája. Nem önmagát 
celebrálta, hanem a szerepét. Honthy mindig a színpad közepén — fényfüzérben 
—, hátul jelent meg, természetesen néhány lépcs ő  tetején, vagyis olyan helycet-
ben és olyan helyen, ahol a néz ő  figyelme azonnal ráirányulhatott. Minden ref-
lektor őt kísérte. Megszűnt minden — csak Honthy Hanna volt. A nagy szí-
nésznő t ünnepelni kell. 

Heck Paulát azonban nem kényeztették el a rendez ők. Ilyen kultikus szo-
kásokra színésznőnk nem is vágyott. Színésznő  maradt az operettben is. Szí-
nésznő , aki tud énekelni. Ezért volt mégis ő  az előadások fénypontja. Értette 
mindig és élte az általa alakított primadonna drámáját. Másfajta hozzáállást 
célzott meg. Néha-néha úgy t űnt, hogy csak vendég ezen a színpadon. Hopp!, 
elrepül, és a szomszédban a Vérnászban szerepel majd vagy huncutkodva Elizát 
alakítja a Pygmalionban. 

Antiprimadonnaként is hitelesíteni tudta a m űfajt. 
A 60-as évek legelején a színház kamaratermében — akkor színpada is volt — 

kabaréműsorokat láthatott a közönség, kezdetben hetente kétszer. Nem min-
denki örült ennek az új kezdeményezésnek. Lehet-e, lesz a színház szatócsbolt, 
ahol minden kapható? Ha mosópor, lekvár és rovarirtó szer, akkor operett, 
dráma és végül kabaré is?, kérdezték többen. 

Volt-e a szabadkai kabarénak sikere, s ha volt, akkor miért akarták elvitatni 
azt? A szakma váltig azon lovagolt, hogy az olcsó kabaré/humor nem lehet a 
színház szellemi vetélytársa. De Dévics Imre már akkor azzal érvelt, hogy a szín-
ház másmilyenséget is hirdethet, nem szabad a Népszínházban olyan m űhelye-
ket létesíteni, olyan műhelyekre szűkíteni a teátrumot, amelyekre a színészek is 
ráuntak. Mert kezdetben a néz őszám estéről estére emelkedett, de humoristá-
ink, közíróink a 60-as években nem mertek „vastagon odamondogatni", napi, 
aktuális módon humorizálni. Olyan fórum, amely napjaink problémáihoz pró-
bált hozzászólni, aligha születhetett meg a diktatúrában. A rendez ők a műsort 
slágerszámokkal akarták érdekesebbé tenni, a fiatal színészn őket ezért le-
vetkőztették. Íróink leggyakrabban a takarítóasszonyok, a portások, a megátal-
kodott bürokraták számlájára élcel ődtek. 

A szabadkai kabaré gyakorta „viccelt". Az igazi kabaré pedig ennél sokkal 
több. Nehéz egy műfaj. Hiányt pótolhatott volna, de úgy látszott, hogy senkinek 
sem hiányzik. Fanyalgás, kézlegyintés, a legjobb esetben vállveregetés, vagyis a 
szabadkai kabaré gyorsan elmerült. 
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Heck Paula ezekben a műsorokban nem nyújthatott sokat. Énekelt, ha kel-
lett, „színészkedett", ha kellett. Nem lehetett azon a színpadon a bohóctréfáról 
a legmélyebb tragikumba átváltani. A sajtó is „levette a napiréndr ől". De azért 
Heck Paula azon a színpadon is frissen tudta tartani a játékkedvét... 

A pályatárs írta: 
„1953. október 15-én színházavató el őadásnak tapsolt a zombori közönség. 

Pearl Buck: Kwei Lan vergődése című  művét (amelyet Weigand József alkalma-
zott színpadra) mutatta be az akkor alakult kis magyar Társulat. A címszerepet, 
Kwei Lan nagyon is összetett figuráját Heck Paula formálta ragyogóvá, már egy 
érett színésznő  felkészültségével. A korabeli krónikás, a bemutató után meg is 
jegyezte: „... Heck Paula egy hivatásos színész eszköztárával játszott." 

A zombori magyar színház jelentette számára az indulást, az els ő  lépéseket 
a pályán. A tiszavirág-életű  színházban nem fukarkodtak a színészi feladatok-
kal, ső t, azok sokszínűségével szolgálták a színésznevelést, a továbbképzés ne-
mes ügyét. A Kwei Lan után sorozatban kapja a különböz ő  szerepeket. Pela 
(Sterija: A gonosz asszony), Olympia (Molnár Ferenc: Olympia), Maria, a fiata-
labb lány (René Fuchois: Szegény Mavrier), Nagy Zsuzsi (Fodor László: A temp-
lom egere), Zengné (Bónyi Adorján: Az elcserélt ember), Loulou (Jean de Letraz: 
Mackó), Mary (Dickens: Házitücsök), Sárkányné (Molnár Ferenc: Doktor úr), 
Ilonka (Molnár Ferenc: Delila) és Draga (Nušić : Dr.) című  művében. 

Amikor 1955 tavaszán az els ő  hivatásos zombori magyar színházat meg-
szüntették, Heck Paulát a szabadkai Népszínház szerz ődtette. A szabadkai ma-
gyar társulat, Heck Paula személyében, egy már kiforrott színészegyéniséget ka-
pott, olyan művészembert, akinek a beszédkultúrája, szerepfelépít ő  ösztöne és 
csalhatatlan biztonsága arra a külön színészi intelligenciára vallott, amelynek 
legfőbb szabályozója a mértéktartás. Alakjait mindig belülr ől komponálta, 
szinte jelképes gesztusokba tömörítve és valósággal újjáteremtve őket — ön-
magában! 

A művésznőben azonban nemcsak a drámai h ősnő t ismerte meg a közön-
ség, hanem a zenés műfajok nagy primadonnáját is. Különösen vonatkozik ez 
Szabadkára, ugyanis ott kapta meg az igazi megmutatkozási lehet őséget, az ope-
rettekben, zenés vígjátékokban. Emlékezzünk még Kálmán Imre Csárdáski-
rálynőjének Szilviájára, Barta Lajos Zsuzsi című  zenés vígjátékának Zsuzsikájá-
ra, vagy az Ábrahám Pál operettjeiben nyújtott alakításaira, a Hawaii rózsájának 
Lilian hercegnőjére, a Bál a Savoyban című  operett Madeleinére, a feléség sze-
repére és a Viktória címszerepére! Aztán ott volt még egy Kálmán Imre-operett, 
a Montmartre-i ibolya (Ninont játszotta), majd Fall Leo Szambul rózsája (Ko-
dzsa Gül leányát alakította), Fényes Szabolcs Maya című  operettje (Madeleine 
szerepében láttuk) és Lehár Ferenc A mosoly országa című  művét sem szabad 
elfelejteni (Lizát, a lányt formálta meg érdekesen). 

Természetesen nem az id őrendi sorrendet követtük (a fellépési sorrendre 
gondolok), és az is természetes, hogy az említett m űvek mellett még nagyon 
sokban játszott. Így Eliza (Shaw: Pygmalion), Helen, a feleség (Axelrod: Hétévi 
hűség), a menyecske (Móricz Zsigmond: Pacsirtaszó), Dulska asszony (Zapols- 
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ka: Finom úriház), Jolanka, a feleség (Novák: Amerikai nagynéni), Flóra (Kállai 
István: Tavaszi keringő), Anette Duduleanu (Kiritescu: Szarkafészek), Kelemen 
Judit (Szűcs György: Elveszem a feleségem), Éva (Kvazimodo Braun István: 
A tóparti ház), Melita, a feleség (Krleža: Léda), Polly (Brecht: Koldusopera), 
Csuriné (Tersánszky Józsi Jen ő : Kakuk Marci), Lampito (Arisztophanész: Lü-
szisztraté), Szerémy grófnő  (Csiky Gergely: A nagymama) és ott a szabadkai évek 
legelején menyasszony (Lorca: Véres menyegz ő  és Arthur Miller: A salemi bo-
szorkányok Mary Warrenjének emlékezetes megformálása. 

A salemi boszorkányok szabadkai bemutatója után a színházi krónikás 
Heck Paula „teljesítményét" méltatva megjegyezte: „... az elismerés hangján kell 
szólnunk Heck Paula igen aprólékosan kidolgozott játékáról. A hiszékeny cse-
lédlány vergődését erős színekkel, hitelesen hozta." 

Korán, nagyon korán nyugdíjaztatta magát. Váratlanul, egyik napról a má-
sikra, csendben, búcsút mondott a színpadnak, és véglegesen behúzta maga mö-
gött a színház m űvészbejáratának ajtaját. A közelmúltban, egy rövid kis interjú-
ban, így kommentálta akkori döntését: „Negyvennyolc éves voltam akkor. Hi-
székeny alkat vagyok, gyakran becsaptak, az önbizalmam sem volt nagy, így ami-
kor a rendezők statisztaszerepeket adtak nekem, valami megtört bennem. Az 
elveimet nem tudtam feladni, ezért inkább úgy döntöttem, hogy nem folytatom 
tovább. Nincs már harag a szívemben, elmúlt." 

Bessenyei Ferenc szavai jutnak az eszembe, aki egyszer így fogalmazott: „A 
mi szakmánk önmagában, belülrő l nézve egyáltalán nem hűséges típus. Nekünk 
csak annyi marad meg a múltunkból, amennyit a közönség szeretetéb ő l meg 
tudunk őrizni." Igen, a közönség szeretete, ragaszkodása melegíti még az elfe-
lejtett arcok, emberek mindennapjait. 

Faragó Árpád emlékezett meg Heck Paula munkásságáról, szerepeir ő l a 
Magyar Szóban (Drámai hősnő  és kiváló primadonna, 1996. december 17.) Ma 
már a színésznő  kedélyesebben néz vissza a múltba, de nehéz elfelejteni, hogy az 
újságírók messze elkerülték, a sajtó nem kényeztette el. A színház társalgójában 
ritkán láttuk. Inkább csak beszéltünk róla — nem túl gyakran — kíváncsian — de 
aggodalom nélkül —, ahogyan a hiányzó kedves jó ismerősrő l szokás. Mások 
szerint festeget a társalgás helyett. „A világ amúgy sem alakul a mi kényünk 
szerint", mondta egy alkalommal. 

Nem hordozta tenyerén az Úristen. 

FELNŐTTIGAZSÁGOK 

Heck Paula szerint Dévics Imre „okosan" vezette a magyar társulatot. Volt, 
aki azt mondta, hogy nála minden számítás. De van-e m űvészként dolgozó em-
bernek egyáltalán számítása? Lábra állította a magyar társulatot, s arra is gon-
dosan ügyelt, hogyne bomoljon meg az egyensúly. Bertolt Brecht mellé vígjáték. 
De a „csodák" is megszülettek. 
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A színház műsora 1963-tól 1973-ig: Barácius Zoltán Finom kis társaság, 
Dunai Ferenc A nadrág (Berta), Marcel Achard Az ostoba lány, Kertész Imre 
Csacsifogat, Eugene O'Neill Boldogtalan hold, Tersánszky Józsi Jen ő  Kakuk 
Marci (Csuriné), Viktor Rozov Felnőnek a gyerekek, Jirzy Jurandot—Tabi László 
Sportol az asszony (Feleség), Luigi Pirandello Az ember, az állat és az erény, 
Shelagh Delaney Egy csepp méz, Duško Roksandić  Andrea, William Shakes-
peare Sok h űhó semmiért (Beatrice), Oscar Davi čo Költemény, Gyárfás Miklós 
Férfiaknak tilos (Zsófia), Tabi László Most majd elválik, Alexandar Breffort-
Marguerita Monnot Irma, te édes, Jevgenyij Svarc A meztelen király (statiszta), 
Agatha Christie Egérfogó, John Millington Synge A nyugati világ bajnoka, Tóth 
Miklós Jegygyűrű  a mellényzsebbe (Kartal Benőné), Ranko Marinkovič  Glória, 
Branislav Nušič  Dr. (Sojka), Gyárfás Miklós Egérút (Tóni néni), Madách Imre 
Az ember tragédiája (statiszta), Slawomir Mro žek Hekusok, Ábrahám Pál Bál a 
Savoyban (Madeleine), Kvazimodo Braun István Lukács evangéliuma, Arisz-
tophanész Lüszisztraté (Lampito), Slavko Kolar Magam ura vagyok, Marc Ca-
moletti Leszállás Párizsban, Brendan BehanA túsz, Piero Bariellet—Jean-Pierre 
Grédy A kaktusz virága (Stephanie), Fényes Szabolcs Maya (Madeleine), John 
Boynton Priestley Veszélyes forduló, Marcel Mithois Férjvadászat (Feleség), 
Alekszej Nyikolajevics Arbuzov Egy szerelem története, Franz és Paul Schönthan 
A szabin n ők elrablása (Retteginé), Nádassy László Feleség férj nélkül, Háy Gyu-
la Isten, császár, paraszt, Robert Thomas Nyolc n ő  (Gaby), Orkény István Tóték, 
Michael Andre: Lulu, Brandon Thomas Charley nénje (Dona Rita Rosanna), 
Török Rezső  A gyereket a gólya hozza, Marin Držić  Máró bácsi, Murray Schisgal 
Szerelem, ó, Giulio Scarnicci—Renzo Tarabusi Kaviár és lencse (Anya), Molnár 
Ferenc Doktor úr (Sárkányné), Heltai Jen ő  Naftalin, Katona József Bánk bán, 
Ábrahám Pál Viktória (Viktória), Alfonso Faso Ön is lehet gyilkos, Deák Ferenc 
Áfonyák, Raffai Sarolta Egyszál magam, Albert Camus Caligula, Csiky Gergely 
A nagymama (Szerémy grófnő), Claude Magnier Egy bőrönd boldogsága, Bertolt 
Brecht Kurázsi mama, Robert Thomas Szegény Dániel (az ápolónő , beugrás), 
Pietro Garinei—Sandro Giovannini Tigris a garázsban, Eugene O'Neill Utazás 
az éjszakába, Zilahy Lajos Az imbroszi boszorkány, Lehár Ferenc A mosoly or-
szága, Claude Magnier Monna Marie mosolya, Szakonyi Károly Adáshiba, Háy 
Gyúla Mohács, Gogol Egy őrült naplója, Rade Pavelkič  Napfoltok (Anya), Jean 
Paul Sartre Pizskos kezek, Jean Anouilh Női zenekar (Trombitás), Anthony Saf-
fer Mesterdetektív, Deák Ferenc Légszomj, Sommerset Maugham Imádok férjhez 
menni, Agatha Christie Tíz kicsi néger, Tóth Miklós Elcserélt vőlegény, Vörösmarty 
Mihály Csongor és Tünde, Tamási Aron Énekes madár (Eszter), William Shakes-
pearell. Richárd (Anya), Georges Feydeau Bolha a fülbe, Méhes György Férfihűség, 
Jacques Audiberti Becsapott menyasszony, Friedrich Dürrenmatt A nagy Romulus, 
Hermann Gesicker VIII. Henrik hat felesége (Feleség), Dale Wassermann—Mich 
Leigh La Mancha lovagja, Fehér Klára—Nemes László Honolulu, Peter Scháffer 
Játéka sötétben, Tóth Ferenc Jób, Natalia Ginsburg Jókedvemben vettelek el, Moli-
ére Scapin furfangjai, Tennessee Williams Az iguana éjszakája, Branislav Nušič  
A gyászoló család, Ivan Bulgakov Ivan a rettentő  (Oreg parasztasszony), Leonard 
Gershe A pillangók szabadok, Görgey Gábor Handabasa (Katica). 

357 



Színésznőnknek a következő  évek során felnő ttigazságokra kellett rájön-
nie. Ebbe belenyugodva volt muszáj tovább élni. Heck Paula sohasem volt láza-
dó típus. Hiába alakított józanul, mértéktartóan és mégis kit űnőre vizsgázva a 
Lédában, majd a Koldusoperában, hiába volt úgyszólván minden el őadásban ura 
valamennyi gesztusának, hangjának, a magyar társulat „aranykorszakában" már 
keveset mondhatott szerepeivel a világról. Ha most évtizedeket ugrunk vissza és 
látjuk a sárguló fotókon fiatalos, szép arcát, emlékeinkb ő l előkeressük szemé-
nek villanását, és újra megfürdetjük a kivételes m űvészi sikerekben, a hiánytalan 
színpadi beteljesüléseiben, nem lehet nem megkérdezni a színház m űvészeti 
vezető itő l: vajon miért távolították el a színpadtól Heck Paulát? Igaz, ígértek 
neki szerepeket: a Boldogtalan holdban, a Sirályban, a musicalekben — valószí-
nű leg ízlésünk, kedélyünk szerint a figyelmünk másfelé irányult. 

Egy színésznő  lendülete megtört. 
Fájdalmas élet, elviselhetetlen. 
Dunai Ferenc A nadrág című  szatírájában Berta szerepében nehéz volt 

egyéni színt felvillantani. Igaz, a ragyogó tehetség ű  Fejes Györggyel élmény volt 
a munka. Meg aztán 53 repríz s lehetett az el őadásban a „vörös elvtársak" szám-
lájára ironizálni. De jellemötvözetek nem készülhettek el. 

Eugene O'Neill Boldogtalan hold című  művét Virág Mihály rendezte. Sze-
replehet őség! A rendező  Heck Paulának ígérte Josie Hogan szerepét szí-
nésznőnk ujjongott. Végre egy el őadás, amelyben nem kell majd karikírozni, 
gondolta. De az egész egy jól sikerült tréfa volt, mert Josie Hogant végül Rom-
hányi Ibivel játszatták el. A színen nyomasztó atmoszféra, sz űrt fények. A 
7 Napban Kolozsi Tibor publikált kritikát. Aláhúzza, hogy a rendez ő  beállítása 
statikus, Josie asztalcsapkodása is er ő ltetett. Végül a bíztatás: „Ett ő l eltekintve 
azonban a színpadra varázsolták azt a feszült légkört, azt a drámai er ő t, amely 
O'Neill írott szövegéb ő l is kiérződik." Kolozsi Tibor szerint Romhányi Ibi mély 
átéléssel játszik. Szép darab, szép el őadás — mindössze öt reprízzel, foghíjas 
néző tér előtt. Végül Pataki László betegsége miatt a darabot levették a színház 
műsoráról. 

Nem volt felhő tlen akkor sem a „mesevilág". A színház az el őadást bene-
vezte a vajdasági hivatásos színházak fesztiváljára, amelyet abban az évben 
Nagybecskereken tartottak meg. Pataki László váratlanul beteget jelentett. A 
szervezők már-már a kezüket dörzsölték, mert hiszen elmarad a szabadkaiak 
előadása — a többiek, els ősorban a házigazdák esélye díjakra ezzel megn ő  —, de 
Dévics Imre gyorsan határozott. A fesztiválra Tersánszky Józsi Jen ő  Kakuk 
Marciját vitte el, egy eléggé harsány produkciót Garay Béla rendezésében. Félig 
megoldott színészi feladatok, több szerepl ő  játéka egysíkú, akkor is hangosak, 
mikor a szcenikai környezet, a játék rendje és logikája rejtettebb, visszafogot-
tabb lángolást kívánna. Paula ebben a színes, tarkabarka vásárban — elcsúfítva, 
agyon sminkelve — megmutatta minden változatát játéktudásának, olyan skálán 
váltott és játszott, amire minden pillanatban oda kellett figyelni. 

Díjazták az alakítását. 
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Itt vagyok, emberek!, mondhatta volna. Mindent ő l távol, szélcsendben ér-
keztem ide, Csuriné szerepéig, nem akarok tovább üldözött színészn őnek lát-
szani, ne „építsetek le". De hallgatott. Az élet „így" alakult, mondja, másként 
nem lehetett. A m űvészeti vezet őség azt a jelzést a Kakuk Marcival sem tartotta 
fontosnak. 

(Mi közünk hozzá...?) 
A Sportol az asszony csupa gügyögés, mélypont, merülés. Színre vitte a tár-

sulat Luigi Pirandello Az ember, az állat és az erény című  darabját — Heck Paula 
nélkül. Már-már szakított a szép illúziókkal. Már csak et űdökben mutatkozhat 
meg? Elkezdett rosszul, unalmasan élni a színpadon... 

William Shakespeare Sok h űhó semmiért című  vígjátéka újra lelket vert a 
reménykedőkbe. „Kellemes érzés volt látni, mennyire rabul ejtette a játék vará-
zsa a disztingváltnak vélt premierközönséget, hogy a legtöbben önfeledten be-
letemetkeztek még a mai néz ő  számára is elég szellemes cselekménybe", írja 
Dévavári Zoltán a 7 Napban. Romhányi Ibi, Czehe Gusztáv, Nagy István, Fejes 
György, Barácius Zoltán és Heck Paula színészi alakítását dicséri. Paula most 
már érett színészn ő , érett nő . Természetessége, árnyaltsága folytán Beatricéja 
újabb sikeres alak a galériában. De már Gyárfás Miklós Férfiaknak tilos című  
vígjátékában — amelyben minden tökéletlenül működik —, Zsófiaként képtelen 
volt drámai akcentusokat felmutatni. Az el őadástól senki sem rendült meg. De 
a vígjátékot 54-szer játszották. 

Életkép élet nélkül. 

1964. december 15-én mutatta be a magyar társulat Tabi László Most majd 
elválik című  vígjátékát a szegedi Komor István rendezésében. A magyarországi 
rendezők és színészek szerz ődtetése Dévics Imre ötlete volt. A gyakorlatban 
klasszikus értékű  megfogalmazásban állították színre a darabokat, oldották meg 
színészi feladataikat. De a néző téri taps elementárisabb lett. Színházszer űbbek 
lettek az estek a Népszínházban (és vidéken). „Új m űfajú" előadásokkal gazda-
godott a repertoár. Ez nem valami tudatos irányváltozás eredménye volt. A ven-
dégek egyszerűen magukkal hozták a pesti manírokat. Valamennyien betartot-
ták a klasszikus értelemben vett színpadi törvényeket s igyekeztek minél attrak-
tívabb, minél közönségcsalogatóbb alakítást nyújtani. Minden gesztust a 
nézőnek, Kovács Janinak és Tóth Pistának meg a Júlia néninek címeztek. A 
népszerűségnek nagy engedményt tettek, s ennek eredményeként megnöveke-
dett a nézők száma. 

— Komor Istvánnak volt még egy munkája Szabadkán — meséli Heck Pau-
la —, megrendezte A szabin n ők elrablását. Ebben újra Retteginé szerepét osz-
tották rám. A szegedi Szász Károly a Jegygyűrű  a mellényzsebbe, az Egérút, a 
Leszállás Párizsban és a Férjvadászat című  darabokat állította színpadra. Ver-
sényi Ida is gyakori vendége volt a szabadkai színháznak — a Bál a Savoyban, a 
Maya és a Mosoly országa című  nagyoperetteket vitte sikerre, majd Szakonyi 
Károly Adáshibáját. Alapos munkát végzett a budapesti Kerényi Imre (Kaviár 
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és lencse, Női zenekar, Mesterdetektív, Pajzán históriák). A szolnoki Bor József a 
Viktóriával, Ábrahám Pál operettjével és az Ön is lehet gyilkos című  krimiparó-
diával szerzett magának és színházunknak hervadhatatlan érdemeket, a szegedi 
Lendvay Ferenc a Csongor és Tündével, Udvaros Béla (Békéscsaba) Csiky Ger-
gelyKaviárjával. Pethes György Heltai Naftalinjával, Balog IstvánA hölgy fecseg 
és nyomoz (a darabot nálunk A papagáj és a zsaru címmel hirdették). Meghatá-
rozó volt a budapesti Seregi László és Sík Ferenc, valamint a szegedi Sándor 
János szabadkai munkaszakasza. Seregi László el őadások egész sorával (Charley 
nénje, A gyereket a gólya hozza, a Doktor úr, A nagymama, Egy b őrönd boldogság, 
La Mancha lovagja, Ez fantasztikus, Liliomfa 117 reprízzel, Két úr szolgája). Sík 
Ferenc, majd a többiek — ekkor már megváltam a társulattól — , Szinetár Miklós, 
Gosztonyi János mindig azt hangoztatták, hogy egy színház sorsa a néz ő tő l függ. 
Kerényi Imre a színpadnak és a színésznek egyaránt eleganciát, m űvészi többle-
tet próbált kölcsönözni (nem rajta múlott, hogy ez nem mindig sikerült). 

A magyar színészek közül a legismertebb, legnépszer űbb sztárok is megfor-
dultak a szabadkai színpadon. A már meglév ő  előadásokban vállalták szerepei-
ket. Sinkovits Imre Madách Az ember tragédiája című  művében Ádámot alakí-
totta (Fejes György helyett), Latinovits Zoltán Örkény István Tóték című  tragi-
komédiájában az Őrnagyot játszotta. Tolnay Klári, Kiss Manyi és Pécsi Sándor 
a Kaviár és lencse című  „nápolyi" vígjátékban léptek fel. Dajka Margit és Hacser 
Józsa a Kakuk Marciban, Bodrogi Gyula és Voith ÁgiA kaktusz virágában és a 
Mona Marie mosolyában, Honthy Hanna és Lehoczky Zsuzsa A nagymamában, 
Bilicsi TivadarA szabin nők elrablásában, Gobbi Hilda az Egérútban, Psota Irén 
és Horváth Tivadar Brecht Koldusoperájában és az Irma, te édes című  musical-
ben, Mezey Mária a Férjvadászatban, Kabos László — akinek ripacsériáját nem 
fogadtuk lelkesülten — a Leszállás Párizsban című  bohózatban. 

A vendégek többet tudtak adni a szakmából, mint mi. Néhány színészünk 
rossz, elviselhetetlen dikciója fülsért őbb volt a jól beszélő  vendégek mellett, 
mint bármikor. A magukat profétává felfutók törpékké alacsonyodtak. Vendé-
geink persze nem tartózkodtak az olcsóbb hatásoktól sem, de a bölcsen szem-
lélődő  észrevehette, hogy ezek a színészek félelmetesen sokra képesek, ha ön-
magukat és a színházat komolyan veszik. Kissé komolyabban. Mi a szakmából 
vajmi keveset tudtunk — eszköz voltunk a rendez ők kezében —, s vonatkozik ez 
a megállapítás valamennyi színészünkre. Nem tudtunk bánni a néz ővel. Elhide- 
gültünk tőle. Mindent az operettre bíztunk. Majd az, az a „púderes világ" meg-
old mindent, pénzügyi gondjainkat is. 

Még egy magyar, de nem magyarországi, hanem romániai rendez őrő l sze-
retnék szólni. Harag György, a kiváló m űvészember, kezdetben Szabadkával is 
együttműködött. Felejthető  dolgozatai: Szegény Dániel, Tigris a garázsban, Tíz 
kicsi néger, Elcserélt v őlegény. De volt két mestermunkája: a Tarelkin halála Ko-
bilintól és a Scapin furfangjai Moliére-től. Egyetlenegy előadásában sem játsz-
hattam. Csak egy beugrásom volt a Szegény Dánielben. Sajnálom, hogy akkor, 
amikor színházunk már „sápadóban" volt, amikor arra nem alkalmas színé-
szek akarták vezetni a társulatot, Harag György nem hajolt le hozzám, hogy 
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elvigyen az ő  színházának a reflektorfényébe. Igaz, akkor már nem voltunk „iga-
zi" színház... 

AZ ÉRTŐL A DÁGVÁNYIG 

A színházban a „könnyű  múzsa" 1965-ben „komolyként" léphetett fel. Az 
együttes színre vitte az Irma, te édes című  musicalt. A mű  a maga funkcionáló 
közvetlenségével, ügyes meséjével, cselekményszövésével vonzó el őadássá kere-
kedett. Virág Mihály megint lápos talajra lépett, de az el őadásnak jó sajtója volt. 
Na persze maga a darab is sikerszagú, nehéz elrontani. Kolozsi Tibor, aki annak 
idején „eltemette" az els ő  szabadkai musicalt, a Kutyavásárt, a 7Napban megír-
ta, hogy a musical most már Szabadkán is sikeres m űfaj, még akkor is, ha a 
dalszerzők nem néznek „mélyrehatóan" a világra. Musical Tóth Évával és Albert 
Jánossal, szolid szabadkai színészekkel, majd Psota Irénnel és Horváth Tivadarral, 
a budapesti sztárokkal, akik lubickoltak a szerepadta lehet őségekben. 

Önvigasztalás, magyarázatkeresés. 
Illő  alázattal tűrte Heck Paula az újabb csapást. Közelr ől, belülrő l látta 

magát Irmaként a színen, jutalomjáték lehetett volna. Gondolta, össze van lán-
colva a zenés műfajjal. De most hol az egyik, hol a másik fontos el őadás esik ki 
a programjából. Nem szerepelhet Virág Mihály legsikeresebb el őadásaiban. A 
színésznő , aki énekel és játszik. Miért nem az Irma, te édesben is? 

Mit tehetett? Gratulált Tóth Évának. 
Paula emlékezetében minden előadás megmaradt. Teljes biztonsággal so-

hasem alkotott véleményt a társulat tagjairól. Ebben a vonatkozásban számára 
a Népszínházban nem volt üres el őadás, rossz színház — minden produkcióban 
talált valamit, ami „rendkívüli", ami megragadta, amit felfedezett, elgondolkoz-
tatta. De aztán 1965-ben, tavasszalA meztelen királyban, ebben az időn, téren túl 
növő  mesejátékban arra kényszerítették, hogy statisztáljon. Elképeszt ő  módon 
keveredett benne akkor a szégyenl őség és némi agresszivitás, a gyámoltalanság. 
Úristen, megöregedtem!, gondolhatta. Hitte, hogy merészen és bátran még min-
dent eljátszhat, s akkor döbbenten fedezte fel a nevét a táblán a statisztéria 
között. Hirtelen nagyon egyedül érezte magát. 

Sztár volt Paula, a közönség kedvence. 
Ott volt az emberek szeme el őtt, mint csillogó-villogó primadonna. A 

nézők rajongása vitte tovább, hullámokon érezte magát. Mosolyogtak rá az ut-
cán. Eliza a Pygmalionban, Menyasszonya Vérnászban, Melita a Lédában, Polly 
a Koldusoperában. A színház tolta elő térbe, s most a színház löki a mélybe. A 
színészt az nem riasztja meg, ha kicsi a szövege — hallatlan élvezettel lehet elját-
szani epizódokat —, de most a színház tapintatlanul a tudomására hozza, hogy a 
színészi mesterségbeli tudás szerény, vissza a ködbe. Paula még álmában sem 
gondolt arra, hogy visszaküldik a hátsó sorokba. 

De megtörtént. 
Vígjátékban tért vissza a homályból. De mit jelenthet egy karizmatikus 

színész életében szerep a Jegygyűrű  a mellényzsebbe című  vígjátékban? Mégis 
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megható készséggel játszotta Kartal Ben őnét 46-szor. Eljátszotta az átmenetet 
abból a másik világból az itteni, durva színházi életbe. Nuši ć  Dr. című  darabjá-
ban Sojka. Paula elfáradt és elfásult, mint ahogyan a lélektelen, pénzkeres ő  
munkában lehet. Tóni néni az Egérútban. Ezekben az előadásokban mégis ala-
kításainak egyenletességével t űnt ki, színészi tehetsége tapsokban jutott kife-
jezésre. De ennyi lazítás után komolyabb szerepre vágyott, nehezebb munkafel-
adatokra. 

Az ember tragédiájában statisztál. 
Éva szerepére nem vágyott. Szívesebben ment volna kényszerpihen őre, de 

a színház vezet ő  színészeivel ügyesen manipulált. A statisztálás is munkafeladat 
volt. De a rendezők között már megvolt azén színészem, a te színészed felosztás, 
az erőviszonyok stabilizálódtak, fúrás, féltékenység minden sarokban, s már 
nem tudtunk — ezt els ő  személyben állítom — örülni a színház és egymás sikeré-
nek. Dévics Imre a színpadra csodákat varázsoltatott, de a „szalonokban", a 
fejekben, szívekben nem tudott még látszólagos rendet sem teremteni. Napiren-
den voltak a generációs viszályok is. 

Némi gyógyír a sebre: Madeleine szerepe Ábrahám Pál Bál a Savoyban 
című  operettjében. Lampitóként Arisztophanész Lüszisztratéjában életösztö-
nétő l hajtva újra egyéni színeket mutat fel, „kilátszott" a lázadó hölgyek koszo-
rújából. Stephani A kaktusz virágában; lenyűgöző  szerep, lenézett asszisztens, 
aki a doktor úrba szerelmes. Csábos és örök, mint minden n ő . 78 repríz — sok-
sok tapssal, Nádas Gábor szerzeményeivel, tánccal, humorral. A Maya című  
operettben rutinmegoldások, másra nem is késztette a rendez ő , Versényi Ida és 
a szöveg. A Férjvadászatban árnyékban marad. Ekkor — az el őadás szünetében — 
ismerkedett meg Jean-Louis Barrault igazságával. 

„A színház kezdett ő l fogva az egyidej űség művészete, amely ugyanabban a 
pillanatban, a jelenben hat, valamennyi érzékünkre: a hallásra, a látásra, a ta-
pintásra, minden idegszálunkra, minden jelzőberendezésünkre, minden ösztö-
nünkre. Lényegénél fogva az érzékelés m űvészete ez. A jelen művészete, tehát 
a valóságé, de egyben a valóság valamennyi rétegéé is, a pokoltól egészen a 
mennyekig." 

Igen, ez a színház. 
De a színház érzékeli a gy űlölet sistergését is. A lemondás fájdalmát. Mert 

sok szép szerepr ől le kellett mondania. Nem kárpótolta a veszteségekért Ret-
teginé szerepe A szabin n ők elrablásában, Gabyként sem lelkesedett minden 
érzékszervével a színházért a Nyolc n ő  című  bűnügyi történetben, Dona Rita 
Rossannaként a Charley nénje című  bohózatban. A Kaviár és lencse'ben — az 
előadást Kerényi Imre rendezte, maesztrálisan — még egy nyúlfarknyi szerep, egy 
villanásnyi lehetőség a színen. 

Versenyezni a riválisokkal? 
„Ki nem szeret versenyezni? — írta Illyés Gyula. — Idézzük csak fel magunk-

ban, hogy már kisiskolás korunkban milyen kipirult képpel térdeltünk az indí-
tóvonalra s száguldottunk aztán a cél felé! Tán nem is azért, hogy els őül érjünk 
oda, hanem hogy részesei legyünk egy közös buzgalomnak: elérni valami új 
eredményt. 
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De aztán nem szerettem versenyezni. Ha én gy őzök, más veszít, s az én 
diadalérzetemnek az ő  levertsége az ára. Ha pedig ő  győz — csak nem hiszi, hogy 
végleg levert engem? Csak nem hiszi, hogy lehet végleges — uralkodhatnék fö-
löttem? 

A versenyzésnek egyetlen módját tudtam elfogadni — évekkel kés őbb, de 
még mindig a hajdani élmény hatása alatt. Ha önmagamat szemelem ki verseny-
társul. Ha azt, amit egyszer már megcsináltam, megpróbálom még egyszer vég-
hezvinni az előbbinél jobb eredménnyel." 

Paula nem versenyzett másokkal. 
N 'm adtak neki alkalmat arra, hogy azt, amit egyszer már megcsinált — s 

megcsinálta —, megpróbálja még egyszer véghezvinni. Err ő l mindig őszintén be-
szélt — és széttárta a karjait. „Engem nem tanítottak földi és emberi hívságokra", 
mondta halkan. 

Erős színekkel, karikírozó készséggel varázsolta elénk Sárkánynét Molnár 
Ferenc Doktor ár című  színművébő l. Testi adottságai igencsak harmonizáltak egy 
pesti úrinőével. Megteremtett mindent a színen, amit meg lehetett teremteni. 

„Egy ilyen naccsága, nézd..." 
Eszköztelen és kell őképpen finom a Viktóriában, Ábrahám Pál nagyope-

rettjében és Csiky GergelyA nagymama című  művében. Most már csodálatosan 
keveredtek benne különböző  elemek, amelyek a színház, a színpad b űvkörébe 
vonják a néző t. Visszafogott érzelmek s aztán a leglángolóbb pillanatokban ele-
gánsan és ravaszul kívülálló. 

1969-et írunk már. 
Beugrással menti meg Robert Thomas Szegény Dánieljét a bukástól, és a 

belső -külső  tűz végképp lelohad. Szerepel még a Női zenekarban, Tamási Áron 
Énekes madarában, William Shakespeare II. Richárdjában, Hermann Gesicker 
VIII. Henrik hat felesége című  drámájában és végül Bulgakov Ivan, a rettentő  
című  művében. Utoljára Görgey Gábor Handabasa című  darabjában láttuk — és 
egy kivételes tehetségű  színésznő  „elszállt". Nyugdíjba ment. Betegen, megalá-
zottan, összetörve. 

Mi bántotta? Mi bántja? 
Szerepek suhantak el mellette. Meg sem érintve tehetségének határait. 

Nem szerepelhetett a Biedermann és a gyújtogató című  Max Frisch-szatírában, 
az Ilyen nagy szerelem című  Pavel Kohout-drámában, Eugene O'Neill Boldogta-
lan holdjában, az Irma, te édesben, A nyugati világ bajnokában, a Glóriában, Az 
ember tragédiájában, a Hekusokban, Mrožek rendőrkomédiájában, Háy Gyula 
Isten, császár, paraszt című  művében, a Bánk bánban, az Afonyákban, a Caligu-
lában, a Kurázsi mamában, az Utazás az éjszakába című  színjátékban, a Scapin 
furfangjaiban... 

Már nem frissek a sebek. 
De a hegek még láthatók. 
S közben a színházban sok minden megváltozott. Dévics Imre id őközben 

elhunyt. A szakmabeliek tülekedni kezdtek az igazgatói székért. Tehetségüket 
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a színpadon sokszor bizonyított rendez ők és színészek — híján minden vezet ői 
ügyességnek, találékonyságnak — lassan-lassan a lejt őre görgették a magyar tár-
sulatot. 

Már nem a magyar színházért történtek a dolgok. 
Milyen volt a színház Dévics Imre után? 
Mint a meglékelt hajó. 
Mint egy fuldokló, akinek megmerevedik a lábfeje s lehull a haja. Foga 

sincs már, amivel harapna. S a testre már félig ráhúzták a ponyvát. Ilyen színhá-
zat hagyott ott Heck Paula. 

Megtörtént mindaz, amit láttunk t ő le? 
Igaz volt-e, hogy a színpadon volt? 
Mi történt volna, ha... 
Paula esetében nemcsak a fiatalságától lassan búcsút vev ő  megrendítő  he-

vületének kiégésér ő l van szó. Megsértették. Már megtanult szerepeket vettek el 
tő le. Garay Béla, színházi világunk legendája Tündérvilágot emleget. A színház 
Tündérvilág? 

Szabadkán már kívülrő l sem volt az. 
Errő l a szakaszról színészn őnk nem szívesen beszél. Hűvösebbnek és 

előkelőbbnek akar látszani. Igen, a téboly peremén mászkált, annyira megkí-
nozta a színház. Elindult egy színészn ő  az értői s a pocsolyában találta magát. 
Szabadkáról sok színészt elüldöztek: Szilágyi Lászlót, Nagygellért Jánost, s 
tapsikoltunk, amikor Fejes György és Romhányi Ibi felbontotta a Nép-
színházzal a szerz ődést. Nem akartunk másmilyeneknek mutatkozni, mint 
akik voltunk — voltak —, talán magamat kiemelhetem mégis a „színházte-
metők" sorából. 

Paula megpróbált mindent. Megpróbált rezignáltan nézni az eseményekre, 
bohóctréfának vélte az egészet, abszurd életvitelnek. Melankolikusan számolt 
be otthon szeretett férjének a színházi világ bukfenceir ő l, s aztán úgy határozott, 
hogy megválik a társulattól. Mert túl nagy volt az eltérés a várakozás és betelje-
sülés között. Mert már álmodni sem engedték, a mindennapi élet fogyatékossá-
gai megállították a lélegzetét. 

Nem akart tovább alkalmazkodni. 
Megkapta a színészn ő  szerepét a Sirályban. Szeptemberben átszerepezték 

a darabot. Heck Paula neve nem szerepelt a hirdet ő táblán. S aztán a Jalta, falta 
című  musicalben a rendez ő  egy ötmondatos szolgálóasszony szerepét osztotta 
Paulára. Ha egy drámában kap néhány mondatos szerepet, semmi gond, semmi 
harag — színészn őnk vállalta volna. De a saját műfajában akarták megszégyení-
teni, megalázni. 

A Handabasa egyik előadása után Paula megcsókolta Juhász Annát és 
megsúgta neki, hogy megválik a társulattól. Nincs olyan színház a világon, amely 
ünnepelt primadonnáját statisztálásra kényszeríti. hacsak nem akarnak ily mó-
don megszabadulni tő le. 

Paula már másnap elment az orvoshoz. Kórházba küldték, onnan budapes-
ti, majd belgrádi szanatóriumba. Kétévnyi gyógykezeltetés, akupunktúra, ideg-
nyugtató marékszámmal, egy ládányi orvosság. Két évig alig ment az utcára, 
nehogy belebotoljon valamelyik színésztársába. 
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Végül újra az ecsethez nyúlt. 
Egy alkalommal vissza akarták rendelni a színházba. M űsorra tűzték Fede-

rico García Lorca Bernarda Alba háza című  drámáját. A társulat aranyszív ű  
dramaturgját, Lévay Endrét küldték el Paulához, hogy meggy őzze: szükség van 
rá, térjen vissza a színpadra. „Igazoltan vagyok távol a színháztól", mondta Pa-
ula. A visszaemlékezés akkor még csontot dermeszt ő  volt. 

Nem a színésznő  dobta el magától a színházat. 
A színház taszította el magától Heck Paulát. 
A napilapok nyomon követték a színházi eseményeket. Beszámoltak a tör-

ténésekrő l, igazgatók mondtak le és tartottak újabb és újabb székfoglalókat. 
Heck Paula már nem látta „belülr ő l" a Népszínházat, vagyis az alkotó szemüve-
gén keresztül. De a színpadra, pontosabban: színpadokra gyakran visszatért. A 
nagy érték nem vész el. Ünnepelték az Életjel-rendezvényein, a Népkörben, 
mindenütt, ahova meghívták. Egy lady maradt a Mayfair negyedb ő l, s onnan már 
csak egy lépés kellett ahhoz, hogy a közönség My Fair Ladyjévé váljon. A szín-
házművészet nagykövete maradt végig. 

Ismerik ma is: Szabadkán, Újvidéken, bánáti falvakban, a televízió kép-
ernyőjérő l, a rádió műsoraiból, festményei révén. Képeit szétvitték a szélrózsa 
minden irányába: Mexikóba, Svájcba, Németországba, Ausztriába, Franciaor-
szágba, Csehszlovákiába, Belgiumba, Magyarországra, Ausztráliába. Mintha 
megjelölte volna ő t a láthatatlan kéz: mintha a földi hatalmak vissza akarnának 
adni neki valamit a szépnek, a m űvészinek a ragyogásából. Kell a néz őnek Heck 
Paula. Azt mondják, a színház felett eljárt az id ő , a bemutatott darabok szerke-
zete csikorog, a meseszövés egykor csillogó-villogó anyagába belepottyant a 
moly. S egy szerény színészn ő , ha a színpadra lép, mégis képes megmozgatni a 
világot. 

Éveken át kavart kisebb-nagyobb vihart egy-egy fesztivál eredményhirdeté-
se. Latolgattuk aztán a díjak súlyát-rangját, azokét, akik megkapták, és talán 
még inkább azokét, akik nem kapták meg. Heck Paulát háromszor díjazták: 
egyszer a színházban (Kakuk Marci, Csuriné) és kétszer az Újvidéki Rádióban, 
pontosabban: a jugoszláv rádióhálózat újvidéki (Miroslav Krleža: Farkasverem, 
Eva) és szkopjei (Kopeczky László: Segítség, lopok!, Marci) fesztiválján. 

Tündérország? 
Az volt-e Heck Paula színháza? 
Bezdán, Baja, Pécs, Zombor, Szabadka — egy életben. Az élet éltet ő  vize 

megmosdatta. A színház dohos szagában majdnem elveszett. Mégis „örömder-
bi" volt az élete. Ha nem adatott meg neki, hogy „világalakítóan" szálljon ten-
gerre, ha nem is volt „bohém alkat", hazugnak szerelmét sohasem mondhattuk. 

Egyenes útja volt mindig. 
Koronák, ékszerek, kitömött baglyok, aranypalástok világát hagyta ott. Mene-

kült a színháztól s mindig visszatalált a pódiumra. Hídpillért épített a színpadon, 
mely a nézőt köti össze a szegény, sokszor elárult, elárvult színész szívével. 

Heck Paula, folytasd! 

(Vége) 
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SZEREPEK, ELŐADÁSOK 

Zombor, 1952-1955 

Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 

Indig Ottó: Ember a híd alatt, színmű , 1952, Dr. Soltészné (amat őr előadás) 

Zombori Népszínház 

Edward Knoblauch: A faun, színjáték, 1953, Vivian 
Jovan Sterija Popovié: A gonosz asszony, vígjáték, 1953, Pele 
Molnár Ferenc: Olympia, vígjáték, 1954, Olympia 
René Fauchois: Szegény Mavrier, vígjáték, 1954, Maria 
Fodor László: A templom egere, vígjáték, 1954, Nagy Zsuzsi 
Bónyi Adorján: Az elcserélt ember, színjáték, 1954, Zengné 
Jean de Letraz: Mackó, vígjáték, 1954, Lou-lou 
Charles Dickens: Házitücsök, színmű , 1954, Mary 
Molnár Ferenc: Doktor úr, vígjáték, 1955, Sárkányné 
Molnár Ferenc: Delila, vígjáték, 1955, Ilonka 
Branislav Nušić : Dr., vígjáték, 1955, Draga 

Szabadkai Népszínház, 1955-1973 

Johann Strauss: Denevér, operett, 1955, Rosalinda 
G. Bernard Shaw: Pygmalion, vígjáték, 1955, Eliza 
Arthur Miller: A salemi boszorkányok, dráma, 1955, Mary Warren 
Federico García Lorca: Véres menyegz ő , dráma, 1956, Menyasszony 
Jovan Sterija Popovič : A felfuvalkodott tökfej, vígjáték, 1956, Sara 
George Axelrod: Hétévi h űség, vígjáték, 1956, Helen 
Ábrahám Pál: Hawaii rózsája, operett, 1956, Lilian hercegn ő  
Móricz Zsigmond: Pacsirtaszó, színmű , 1956, Menyecske 
Branislav Nušić : A protekció, vígjáték, 1956, Saveta 
Barta Lajos: Zsuzsi, zenés vígjáték, 1957, Zsuzsi 
Kálmán Imre: Csárdáskirálynő , operett, 1957, Szilvia 
Gabriela Zapolska: Finom úriház, tragikomédia, 1957, Dulska asszony 
Franz és Paul Schönthan:A szabin nők elrablása, bohózat, 1958, Retteginé 
Sulhóf József: Se eleje, se vége, vígjáték, 1958, Minka 
Kálmán Imre: Montmartre-i ibolya, operett, 1958, Ninon, 
Oscar Wilde: Csak Szilárd legyen, vígjáték, 1958, Gwendoline 
Novak Novak és Bora Savić : Amerikai nagynéni, vígjáték, 1958, Jolánka 
Babay József: Három szegény szabólegény, zenés vígjáték, 1958, Selyem Péter 
Berislav Kosijer: Tarantella, dráma, 1959, Gabriela 
Kállai István: Tavaszi keringő , zenés vígjáték, 1959, Flóra 
Fehér Klára: Nem vagyunk angyalok, vígjáték, 1959, Vera 
Ray Lawler: A tizenhetedik baba nyiira, színjáték, 1959, Pearl 
Alexandru Kiritescu: Szarkafészek, vígjáték, 1960, Anette Duduleanu 
Fall Leo: Sztambul rózsája, operett, 1960, Kondzsa Gül 
Szűcs György: Elveszem a feleségem, zenés vígjáték, 1960, Kelemen Judit 
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Otto Leck Fischer: Kimen ő, színjáték, 1961, Feleség 
Anion Csehov: Három szerelem és a többi, vígjáték, 1961, Zmejukina és Popova 
Vereczkey Zoltán: Férjek papucsban, zenés vígjáték, 1961, Manyi 
Abay Pál: Szeress belém, zenés vígjáték, 1962, Gitta 
Ivan Cankar: Jernej, a szolga, dráma, 1962, Kocsmárosné 
Kvazimodo Braun István: A tóparti ház, zenés színjáték, 1962, Éva 
Miroslav Krleža,: Léda, dráma, 1963, Melita 
Bertolt Brecht: Koldusopera, vásári komédia, 1963, Polly 
Dunai Ferenc: A nadrág, vígjáték, 1963, Berta 
Tersánszky Józsi Jenő : Kakuk Marci, zenés bohóság, 1964, Csuriné 
Jirzy Jurandot-Tabi László: Sportol az asszony, vígjáték, 1964, Feleség 
William Shakespeare: Sok h űhó semmiért, vígjáték, 1964, Beatrice 
Gyárfás Miklós: Férfiaknak tilos, zenés vígjáték, 1964, Zsófia 
Jevgenyij Svarc: A meztelen király, szatirikus mesejáték, 1965, Statiszta 
Tóth Miklós: Jegygyűrű  a mellényzsebbe, zenés vígjáték, 1965, Kartal Benőné 
Branislav Nušić : Dr., vígjáték, 1965, Sojka 
Gyárfás Miklós: Egérút, vígjáték, 1965, Tóni néni 
Madách Imre: Az ember tragédiája, drámai költemény, 1965, Statiszta 
Ábrahám Pál: Bál a Savoyban, operett, 1966, Madeleine 
Arisztophanész: Lüszisztraté, vígjáték, 1966, Lampitó 
Piero Barillet-Jean-Pierre Grédy: A kaktusz virága, vígjáték, 1966, Stephanie 
Fényes Szabolcs: Maya, operett, 1967, Madeleine 
Marcel Mithois: Férjvadászat, zenés vígjáték, 1967, Feleség 
Franz és Paul Schönthan: A szabin n ők elrablása, zenés bohózat, 1967, Retteginé 
Robert Thomas: Nyolc n ő , bűnügyi játék, 1967, Gaby 
Brandon Thomas: Charley nénje, zenés vígjáték, 1968, Donna Rita Rosanna 
Giulio Scarnicci-Renzo Tarabusi: Kaviár és lencse, vígjáték, 1968, Anya 
Molnár Ferenc: doktor úr, zenés bohózat, 1968, Sárkányné 
Ábrahám Pál: Viktória, operett, 1968, Viktória 
Csiky Gergely: A nagymama, zenés vígjáték, 1969, Szerémy grófn ő  
Robert Thomas: Szegény Dániel, bűnügyi komédia, 1969, Az ápolónő  
Lehár Ferenc: A mosoly országa, operett, 1970, Liza 
Jean Anouihl: Női zenekar, vígjáték, 1971, Trombitás hölgy 
Tamási Áron: Énekes madár, népi játék, 1971 
William Shakespeare: H. Richárd, tragédia, 1971 
Hermann Gesicker: VIII Henrik hat felesége, dráma 1972, Anya, 6. feleség 
Mihail Bulgakov: Ivan, a rettentő , vígjáték, 1973, Öreg parasztasszony 
Görgey Gábor: Handabasa, zenés vígjáték, 1973, Katica 

Kabaréműsorok 

Dévavári Zoltán-Márton Domonkos-Muhi János Éjjel az omnibusz tetején,1962 
Kopeczky László: Izzadjunk együtt, 1962 
Szilágyi László: Minden 13, 1962 
Kvazimodo Braun István: Főleg szerelem, 1963 
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SZÜSZNER ZOLTÁN 

OTT ÁLLNI, AHOL A MADÁR SEM MERNE LESZÁLLNI 
SZÍNHÁZI LEVÉL 

ÖSSZNÉPI UNALOM — REFLEKTORFÉNYBEN 

A csodavárás mindig életelem volt. 
Csodát a színházban is lehet várni, itt és most, a Vajdaságban, ahol egyko-

ron csodákkal éltük túl a válságos éveket, s ahol a néző téren — legalább lélekben — 
sohasem maradtunk egyedül. Mert végignézhettük a premierek premierjeit Sza-
badkán és Újvidéken, s tudtuk el őre, hogy a rendezés és a színészek munkája 
érdekes lesz. Mit ől láthattuk mindezt előre? A rendező , Virág Mihály és Varga 
István, majd Harag György személyét ől, akik aztán mindig új, friss vért tudtak 
ömleszteni az elzsibbadt öreg társulatokba. Radoslav Dori č  — aranyfényben. 
Play Strindberg és Mockinpott. Szabadkán a Brecht-trilógia (Koldusopera, Kurá-
zsi mama, A kaukázusi krétakör), a Háy Gyula-drámák magyar nyelv ű  ősbemu-
tatói, Az ember tragédiája. S minden mondat, minden szó izzott a színházszere-
tettő l, művészi alázat pluszként. Mily gyakran játszott színház olyan vidéken, 
ahova senki sem mert lépni. Légszomj ,Afonyák — bátor, új színházi világ. Cson-
tot ropogtató. Helytállást, magatartást, ezeknek példaadó erejét méltató tirá-
dák a színpadon. Mi hozza, mi hozhatja most mozgásba a színházakat? Már 
nyelvünk tisztaságáért sem hadakozik senki, megrontóit Szabadkán senki sem 
ostorozta, nem vesszük nyakunkba a színháziak ezernyi gondját. Mély sírban 
nyugszik a színházművészet, az „ámen" is elhangzott a vajdasági hivatásos szín-
házak sorrendben 47. találkozóján. 

A tartományi színházak nem akarnak — vagy nem tudnak — a nagy nyilvá-
nosság elő tt választ adni napjaink nemhogy minden, de egyetlenegy éget ő  kér-
désére sem. Színházaink gyáván megfutamodnak s úgy t űnik, hogy az igazságte-
vést már csak a színészszalonokban és a vécében kell elvégezni magunkkal és 
egymással. Mert lássuk a 47. szemle műsorát (mintha nem élnénk satuba zárt 
időben!) 

A házigazdák, a kikindaiak Dušan Kova čević Radovan treći című  vígjátékát 
mutatták be, az újvidéki Dramski teater színészei Aleksandar Popovi ć  Ljubinko 
i Desanka című  művét. A mitrovicaiak Jovan K. Radunovi ć  Šumanovi ć  című  
darabját hozták el a találkozóra, a zomboriak Eugen III Ko čiš Putovanje u Nant-
ját, az újvidéki SNP Aleksandar Popović  Mreščenje šarana című  munkáját, a 
zrenjaniniak Branislav Nuši ć  Gospođa ministarka című  vígjátékát, a verseciek 
Miro Gavran Ljubavi Đorđa Vašingtona című  kamaraművét és végül itt voltak a 
„mieink" is, Frank Vedekind A tavasz ébredése című  gyermektragédiájával 
(Újvidék) és a szabadkaiak Lakatos Menyhért—Fátyol Tivadar Átok és szerelem 
című  cigányballadájával. A szabadkai szerb együttes Jovan Sterija Popovié Že-
nidba i udadba című  vígjátékát vitte színre: 

Egy lépésnyire vagyunk a XXI. századtól. 
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Lenyelte a színház az újabb kori történelmet, a nyugati világ karizmatikus 
drámaszerző it? Ez sajnálatos, mert a mai zaklatott id őben alig akad higgadtabb, 
tisztább és hitelesebb szavú informátor, mint a színház (és annak színpada). A 
színház errefelé már nem „mozgó t űz", nem "mozgó akarat", sajnos. S az a szín-
ház, amely nem mond semmit, nem teljesít mardosó vágyakat, nem érdemli meg 
a gondolkodó ember odafigyelését. Lehet, hogy felel ősség és intelem süt ebbő l 
a beszámolóból — de kit érdekel? 

Csodák nálunk nincsenek. 
Se Dévics Imrék és Németh P. Istvánok, s kívülr ő l nézve a társulatok olya-

nok, mintha egyetlen hatalmas, szürke tömbb ő l faragták volna őket. Lomha 
léptű  elefánt, amely nem tud mit kezdeni az ember és talán a többre, másra, 
értékesebbre szegény színész érzékenységével. Ennyi pénzért — a belgrádi ren-
dezők kemény 12 ezer márkáért utaznak le a „provinciába" — inkább kávét rek-
lámozzunk. Az iránt legalább nem lanyhul az érdekl ődés. 

Mi, szabadkaiak, szomorúak voltunk az újabb lehetőség elvesztése miatt 
— előadásaink, azÁtok és szerelem és a Ženidba i udadba nem kaptak díjakat —, 
a „tetszhalál" állapota tovább tart. Kikindán a szabadkai Gyermekszínház is 
halványabban szerepelt. Csupán Sz űcs Hajnalkát díjazták szerepéért William 
Shakespeare Szentivánéji álom című  vígjátékában (és ugyanennek az el őadásnak 
a díszlet-, kosztüm- és maszktervez őjét, a romániai Daniela Dragulescut). 
Újdonságot kellene keresnünk az el őadásokban — és miért ne tennénk, hiszen a 
rendezők feladata éppen a régi intézmény megújítása —, de már az is szembe-
tűnő , hogy színpadunk megszerkesztése szakít — muszájból, kényszerb ő l — a mű -
vészszínház hagyományaival. Se magasság, se mélység — és ami a legfájóbb: szí-
nészállományunk fel sem nőhet az összetettebb feladatokhoz. A szegény világ 
színháza koldusbotra jut/juthat, ha a város s mindazok, akik „angyali üdvözle-
tet" küldhetnek, nem lépnek egyet, nem tesznek valamit színházunk megmenté-
se érdekében. 

Másik szabadkai színházunk, a KPGT csak bonyolítja a helyzetet. Játékstí-
lusa alapján helye van a városban, de már hónapok óta nem hirdet el őadásokat. 
Sem premiert, sem reprízt. Ez a színház a színpadot továbbra is politikai 
küzdő térnek tekinti, azzá teszi az írók és rendez ők s nem utolsósorban Ljubiša 
Ristić. Tavaly az előadások sem voltak túl jók, kudarc kudarcot követett, de a 
szerb Don Quijote — már nem nemes tartással — tovább poroszkál a sivatagban. 
Egyre kevesebb fegyverhordozóval. 

Ennek a színháznak már nincs mondanivalója a világról. „Túl van minde-
nen." Amíg tíz évvel ezel ő tt jelen idej ű  előadásul szolgáltak Moliére és Shakes-
peare művei — a színház ma mélyen hallgat. Nem nevezett be el őadást a vajda-
sági hivatásos színházak találkozójára sem. Egy színház bezáródott saját magá-
nyába. Kitehet ő  a tábla: Ez a ház eladó! 

NAPSUGÁR, TAVASZÉBRESZTÉS 

Szenvedéstörténete van az Újvidéki Színháznak. Néhány esztendeje már 
csak azt figyeljük lelkesedéssel és aggodalommal, hogyan sikerül ennek az intéz-
ménynek megmaradni, túlélni a válságot. Szépremény ű  színház volt az újvidéki, 
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de most a legsivárabb körülmények között m űködik, ennek ellenére a m űsor 
széles skálán valósul meg. Elöljáróban el kell mondani, hogy a társulat és a 
művészeti vezet ő , Gergely László áldozatos munkája révén a színészi alakítások 
nem tükrözik a mostoha viszonyokat, mert a színház m űsorpolitikáját — a köte-
lező  sokféleségen túl — az igényesség jellemzi. Kevés mégis a hibátlan, tökéletes 
produkció. (Másutt sem rózsásabb a helyzet.) Valószín űleg a társulatfejlesztési 
tervet sem lehet végrehajtani, mert hiszen ilyen körülmények között a színészek 
szívesebben szerződnek külföldre. Nincs mivel a színházba csalogatni a végz ős 
növendékeket s amíg ezt az áldatlan helyzetet nem számolják fel, az Újvidéki 
Színház csak szerényebb célokat valósíthat meg. 

Színre viheti Neil Simon, amerikai sikerszerz ő  A Napsugár fiúk című  szín-
játékát színházi világunk „öregjeivel": Fejes Györggyel és Ferenczi Jen ővel. A 
színház kulisszái mögé beleső  színdarabban színészeink remekeltek. A hagyo-
mánytisztelő  rendezés nyomán nem születhetett meg ugyan az utóbbi évek leg-
izgalmasabb és egyúttal legsikeresebb el őadása, de színészeink kit űnő  érzékkel 
tapintották ki a m ű  legértékesebb elemeit. Az alakok jellemét kizárólag a szel-
lemükön keresztül közelítették meg. Fejes és Ferenczi jutalomjátéka A Napsu-
gár fiúk. 

Az első  reprízre négy jegyet adtak el. 
A Neil Simon-vígjáték után Frank WedekindA tavasz ébredése című  „gyer-

mektragédiáját" mutatta be az alaposan felfiatalított újvidéki társulat, mond-
hatjuk: „nevek" nélkül. Múlt századbeli darab, őszinte mű  az emberré érés fáj-
dalmas szép és gyötrelmes pillanatairól. Az együttes már a premieren eléggé 
egységes előadást produkált, mintha a fiatalokban feltámadni látszik a hit és a 
szenvedély, mely még sok-sok szép el őadást létrehozhat. Engedjük őket játszani... 

Robert Kolar rendező  engedte játszani a Koldusopera szereplőgárdáját is. 
Bertolt Brecht ígéretes m űvét vitte színre, de a produkció kevés fényt kapott. 
Nem sikerült ritmikus-arányos, lendületes cselekménnyé szerkeszteni a m ű  epi-
káját. Végeredményben az újvidéki társulat még mindig nem tanult meg énekel-
ni, az „apró" rendező i csalafintaságok — Roberto Ciulli olvasata nyomán — nem 
segítettek a kedvező tlen összképen. Kolar legnagyobb hibája: nem érzi, hogy a 
darabban szerepl ő  színészek a brechti műfajban éppoly tapasztalatlanok és já-
ratlanok, mint ó maga. 

A reprízre 30 jegyet adtak el. 

STERIJA ÚJ OLVASATBAN 

Jovan Sterija Popovié-m ű  nem ad alkalmat rituális gyönyörre. Nélküle a 
szerb színház szegényebb lenne, vele ritkán gazdagodik mégis. De ez id ő  szerint 
még mindig színházainknak a Sterija-romantika „fekszik" a legjobban, be is mu-
tatják valamennyi művét, néha atmoszféra- és feszültségteremtéssel, néha las-
san, kényelmesen hömpölyögtetve a cselekményt. A verseci születés ű  szerző  
Ženidba i udadba című  vígjátéka „új olvasatban" demaszkírozza a múltat — mi 
mást lehet tenni egy Sterija-szöveggel? — s a végén a „papírforma" beválik. Lan-
gyos siker, nem a legmagasabb szinten el őállított előadás, s a néző  nem hagyta 
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magát becsapni a mélység zavaros látszatától. Belgrádi rendez ővel sem üzenhe-
tünk többet Sterijával, mint 1945-ben, amikor a közös örömb ő l még a sárgaré-
pa-reszelést is megtapsoltuk. 

ÚJABB ŐSBEMUTATÓ A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZBAN 

Ősrégi tartozásai a színháznak mindig voltak (mindig lesznek). Itt, nálunk, 
a múltban megszülettek a „vajdasági mítoszok", els ősorban a szabadkai Nép-
színházban. Magyarországi színházi ítészek is leírták, megfogalmazták írásaik-
ban, hogy a vajdasági magyar dráma egészen a 60-as évekig messze elmaradt a 
líra, az epika és az értekez ő  próza mögött. A jeget aztán Deák Ferenc Áfonyák 
című  színművének a szabadkai bemutatója törte meg: a társulat 1969 tavaszán 
vitte színre. A parabolisztikus dráma — Virág Mihály érzékletes rendezésében, 
Petrik Pál díszletképében (szerepl ők: Romhányi Ibi, Pataki László, Barácius 
Zoltán, Árok Ferenc, Nagy István és mások) — igen sokféle értelmezési le-
hetőséget kínált az akkor még máshoz — operetthez, vígjátékhoz — szokott 
nézőnek. Logikusan fölépített, szerkezetileg egységes m ű  az Áfonyák, kitűnő  
expozícióval, jól előkészített és kellően motivált tragikus végkifejlettel — gyil-
kossággal. Nem véletlenül jutott el az el őadás az újvidéki Sterija Játékokra. 
Romhányi Ibi akkor megkapta az ország legrangosabb színészi trófeáját. Újabb 
Deák Ferenc-dráma a szabadkai Népszínház m űsorán 1971-ben: a Légszomj. Ez 
a mű  is jelentős művészi elgondolást követ; a dráma a mi világunkban, vagyis a 
Vajdaságban lezajló egyéni és közös tragédiák okait boncolgatja. A Légszomj a 
közelmúlt történelmének legbonyolultabb id őszakáról szól, a felszabadulás utá-
ni negyedszázad eseményeit eleveníti föl. A magyar társulat ezzel az el őadásával 
is eljutott a Sterija Játékokra, de a belgrádi — els ősorban? — közvélemény fel-
szisszent tő le. Az előadás — szerinte — „egzaltált" volt, nyugtalanító. Benk ő  Ákos 
írta a Színházban: „A nehezen elmesélhet ő , mozaikszerű  képekbő l-jelképekből 
összeálló cselekmény középpontjában egy vajdasági magyar parasztcsalád élete 
áll. Deák a családtagok egyéni sorsán keresztül veti fel a legkényesebb, legfájóbb 
kérdéseket: a közönyt, a folytonos megaláztatáshoz vezet ő  tunyaságot, az okta-
lan félelemérzést és kisebbrend űségi kérdést." Ezt a kiváló el őadást is — Hupkó 
István díszletében — Virág Mihály rendezte. Szerepeltek: Salamon Sándor, Ba-
rácius Zoltán, R. Fazekas Piroska, Ábrahám Irén és mások. 

S most újra itt vagyunk, őrlődünk/szenvedünk, támadunk és védekezünk 
egy Deák Ferenc-szöveggel, és az író nekünk a következ őket üzeni: „Itt, ahol e 
sorokat jegyzem, az elmúlt néhány esztend őben az élet, a valóság dramaturgiája 
felülmúlott minden írói, alkotói képzeletet, így tudatában vagyok, milyen er ővel 
üt át ennek nyersesége elkötelezett humanista, lírikus habitusomon. Nem ment-
ség, hogy mindezt nehéz szintetizálni a dráma bármely modelljébe, mégis: tisz-
telettel kérem azokat, akik bármilyen módon hozzányúlnak, mozgatják a romo-
kat, tegyék azt úgy, hogy az alattuk, általam él őnek vélt igazságok épen marad-
janak: 
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a tragédiák nem mindig másokat sújtanak; 
a háborúk nemcsak a harctéren pusztítanak; 
az állam- és pártérdekek lázas egymásba futásakor az emberi sorsok lé-

nyegtelenné válnak; 
— a nemzeti történelmek, görcsösen összezárt fogak között ritkítva, a tudo-

mányok cédájává válnak; 
egy háborúnak sincs győztese." 

„Minden úgy rossz, ahogy van." 
Nem kell éles elméj ű  színház rókának, bennfentesnek lenni ahhoz, hogy a 

szabadkai Népszínház magyar társulatának el őadásait ismerő  néző  megállapít-
hassa: színházvezet ői szempontból a közelmúltban vákuum keletkezett, mely-
ben csak egy volt biztos: így tovább nem mehet. Ismeretlen rendez ők érkeztek 
Szabadkára, s habár a várakozás a színházzal szemben egyre n ő tt, az előadások 
elszürkültek. Valamivel — valakikkel — tehát vissza kellett hozni a néz ő t a szín-
házba, azt a néző t, aki egy minőségileg mást, többet nyújtó színházideálban hitt. 
Most a kérdés az volt: képes-e a társulat karizmatikus vendégszínészekkel és egy 
még karizmatikusabb belgrádi rendező , Ljubomir Draškić  segítségével megta-
lálni a kapcsolatot a szellemi partnerekkel. Ezekkel a problémákkal valamennyi 
színházunk küzd. 

Szabadka mert (és nyert.) 
Kizárólag prózai darabokkal — meg egy eléggé problematikus, rosszul meg-

írt musicallel (Átok és szerelem) — nem könnyű  közönségbázist teremteni. S most 
nyilvánvaló — ez a Deák-dráma els ő  olvasópróbáján kiderült — a színpadon majd 
a politikum is súlyos, túlsúlyos elemmé válhat. Európának ebben a csücskében 
lehetetlen nem politizálni, a színpad mégsem kényszerb ől lesz a politikai meg-
nyilvánulások színterévé. A színház nem maradhat meg gyávának, szólni muszáj 
arról, ami az arányokat oly sajnálatos módon megváltoztatta, amir ől a rádió, a 
televízió, az újság hírt adott. Tehát a darabválasztás nem a véletlen m űve, hiszen 
a rendező  is bevallotta, hogy régóta készül ennek a drámának a színpadra állí-
tására. 

Itt most nincs, nem volt parabolisztikus ábrázolás; itt, ebben a világban, 
Deák Ferenc világában, a vajasági szerb—magyar családban is minden úgy rossz, 
ahogy van. Látjuk, tudjuk — megtudtuk —, hogy hol s miért romlott el az ember. 
Deák Ferenc darabja ezen a ponton tud igazán hatásossá válni. A többi szín 
néha üres, néha tartalmas: gyakran úgy t űnik, hogy a televízió híradóját nézzük, 
de a színész ezekben a képekben is meggy őző , játéka erőteljes. Szinte mellénk 
lépnek s úgy vallanak világúnkról. 

Szeretnek és gyűlölnek. 
Gyű lölnek és szeretnek. 
De elsőként mégis a családszeretetr ő l szól a dráma, a Határtalanul, s aztán 

a szerző  szókimondó merészséggel szembefordul mindazzal, ami embert pusz-
tító, ami háború és mocsok, ráadásul most még veszélyt jelent az önmaga kivá-
lóságának, ügyességének, politikai érettségének tudatától elkábult s az igazság-
mondástól mégis megingó államapparátus reagálása a látottakra, hallottakra. 
Megállapítható, hogy itt a fantázia gazdag, itt minden tetten érhet ő , itt minden 
a fájó valóság. Itt és mosta közel- és félmúlt eseményeit, történelmünk szennyes 
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időszakát vetítik elénk — a végletek között lavírozva, s a m ű  (anti)hőse a fájdal-
mas ráébredés birtokában sem tudja — nem is volna szabad — morális összerop-
panás nélkül elviselni a „mennyei nemzetre" a végzet által — okozható ezért a 
németek és a magyarok is, a világ — rámért csapásokat. De hát „parancsra tette", 
amit tett Vukovárnál, parancsra lövette szét a várost, odadobván a hullahegye-
ket a megvadult éhes disznóknak és veszett ebeknek. 

Önvizsgálat — megéri? 
A többirő l egészen röviden. 
A viszonylag levegő tlen első  emeleti kamarateremben nincs megemelt 

színpadtér, nincs függöny sem, s már hármat sem csengetnek ebben az életre 
hívott új színházban. Első  pillantásra áttekinthető  a játéktér — a belgrádi RaŠa 
Dinulović  bútoroztatta, díszleteztette be —, amely egyszerre népesedik be ma-
gyarokkal és szerbekkel—vajdasági emberekkel. S ekkor még összeborulva, pra-
voszláv karácsonyt ünnepelve — valamennyien határtalanul szeretik, megbecsü-
lik egymást. Mert hát így kerek a világ, egymás mellett. Luxusszoba, asztal tíz 
székkel, rokonságnak, szomszédoknak. Dramaturgiailag itt minden úgy fest, 
hogy a néző t az első  néhány mondat már puszta elhangzásával is arról értesítik: 
ez a mi világunk. Itt nem kell rettegni semmitől, nem kell felkészülni váratlan 
eseményekre. Olyan szép a karácsony, hogy nem is lehet igaz. 

S aztán — Újvidék, Szlovénia. 
Ezen az átokverte Balkánon teljesen normális fordulat áll be. S Bogdan, a 

szerb férj magyar felesége, Eszter és a gyerekek, Meli és Nándor oldalán, elva-
kulva az eseményektő l az erkölcs és a civilizáció legalsó fokára süllyed. Magyar 
asszonyát lekurvázza — a Monarchia rizsporos söpredéke Eszter, a let űnt ope-
rettvilág primadonnája, a horvátok nagy barátja —, Melit, a leányát a menekültek 
megerőszakolják, Nándort, a fiúgyermekét a hadszíntérre cipelik. Nincs veszet-
tebb düh a nacionalistáénál, Bogdánénál. S itt Deák nem alkuszik. Egy pillanat-
ra sem akarja e zűrzavaros történelmi korszakot és áldozatait, mert Bogdan is 
az — a maga mulatságos átmenetiségében megragadni s mégis egy deklasszált 
család optikáján keresztül látjuk a „forradalom" m űködését, gyalázatos esemé-
nyeit, a hatalomváltás szörny ű  tragédiáját. Bogdán a szerb nemzet nevében min-
denkit elküld melegebb éghajlatra. Az ösztöneinket néha-néha korlátozhatja 
ugyan az értelem, de vajon szabhat-e határt az értelemb ől, az alig átgondolt 
belátásból fakadó nacionalista szenvedély? 

Úgy gondolom, vannak olyan írónk (is), akik számára az igazságért való 
harc életkérdés. Deák Ferenc esetében az igazságkeresés elemi szenvedély, akár 
az egyszerű  létfenntartás. Beleragadni most a közelmúlt eseményeibe annyi, 
mint a számunkra, magyarokra nézve roppant fájdalmas történésekr ő l elmon-
dani az igazat. „Továbbmenni" az id ővel nem lehet, mert a sebek még nem he- 
gedtek be. De nem szabad valamiféle „hősi múltat" hazudni önmagunknak, tud-
ta ezt Deák Ferenc, s ezért drámájával nem tett, nem tehetett engedményeket a 
kényelmes és kellemes elvárásoknak. Ezért dördült el az el őadás végén a lövés, 
de Bogdant és azokat, akik t űzparancsot teljesítettek, nem oldja fel a b űnei alól. 
Az összeomlás a fejekben van... 
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Deák Ferenc nem t űrte tovább „balsorsa minden nyűgét és nyilait", „ki-
szállt tenger fájdalma ellen", és megírta a drámát. Akár azt is mondhatjuk, hogy 
„fegyverhez" nyúlt. De véget nem vethet semminek. A jelenünk még magában 
hordozza a múltat, s azt nagyon nehéz lesz meghaladni. De azok, akik a Határ-
talanul című  drámában magukra ismernek, visszafogottabban kólóznak majd a 
hullahegyeken. Nyakunkban a daytoni béke, amelyet egy idétlen káromkodás-
sal, vagy egy revolverlövéssel, egy magyar lány meger őszakolásával meg lehet 
semmisíteni. 

Ljubomir Draškič  ügyes, tapasztalt rendez ő , akinek van érzéke a „kis" dol-
gokhoz is. Megvolt a tehetsége ahhoz, hogy szerepl ő ivel — gondosan megválo-
gatta őket, dilettánsokat ezúttal nem engedtek a szabadkai színpadra — az egész 
teret birtokolja s megkomponálja a tempós, érdekfeszít ő  egységet. A szoronga-
tó időszerű  darab második részének rendez ői beállítása sikeresebb, stilizáltabb 
is egyben. Volt feszültség és energia, az unalom jelz őfénye egy pillanatra sem 
villant meg. Talán csak a patetikus „összeborulásokból" volt a kelleténél egy 
kicsivel több. Draškič  elindítója lehet a megújulási folyamatnak a gazdag múlt-
tal, de eléggé szegényes jelennel rendelkez ő , látszatra igénytelen külsej ű, de 
most már nagyon is „felkapható" színház. Műhellyé válhat az a színház. 

Play Jónás Gabriella. 
Színésznőnk, aki Budapestrő l érkezett színházunkba még a hetvenes évek-

ben — visszatalált m űfajába. Kezdetben a teljes jelentéktelenségb ől, „polgár-
asszonyként" formálja meg Eszter alakját, de aztán mindvégig — majdhogynem 
királynő i tartással — megtartja a prímet. Az eseményeket mély tragikummal éli 
meg, érzékenységét a külvilágnak is megmutatja. Szuverén karaktert teremtett 
meg magának, ezzel is jelezve, hogy a lekurvázott, megalázott magyar n ő  ezt a 
súlyos tragédiát is túlélheti. Jónás Gabriella szinte minden jelenetében — amikor 
szembeszáll öntelt férjével, akkor is — tudatosan (az sem baj, ha ösztönösen) 
rátalált az egyén gesztusaira és hangsúlyaira. Neki köszönhet ő , hogy a darab 
nem marad fájdalmas publicisztika; Jónás Gabriella mutatott rá arra, hogy va-
lódi, színpadra való dráma bujkál a cselekményben, a darab minden mozzanatá-
ban. Szikrázóan drámai. A „most mindent kimondani" mámorában mégis vigyá-
zott arra, hogy mindvégig „második planban" maradjon ura és parancsolója mö-
gött, aki a gyű lölködést választotta. 

Fejes György, alaposan megtépázott színházi mikrokozmoszunk legjobbja, 
legkiválóbbja, többször találta magát a tabló közepén, néha a margóján is. Bels ő  
erkölcsi igényességgel játszik ma is, méltóságtudattal él ő  embert állít elénk. Fi-
scher Károly torz alakja hiteles, Bogdanjáról ritkán hullik le a magakelletés 
álarca. Érzelmei sincsenek már, az állat ébred fel benne, amikor a nemi aktust 
az asztalon akarja elkövetni. Ördögi üdvözlete pánikot kelt a családban, még a 
gyermekei is elfordulnak t ő le. Fischer Károly ezúttal a skáláját néhány eszközre 
csupaszította, így segítvén a központi motívumok el ő térbe helyezését. A fiata-
lokat, a háború áldozatait a főiskolás Lenner Karolina és a mindig megbízható 
Molnár Zoltán a figurákhoz méltó, ill ő  alázattal adták. Várady Hajnalkának is 
alkalma nyílott színészi képességeinek fölragyogtatására. Visszafogottan egy-
szerű  és emberi, tele apró megfigyelésekkel és árnyalatokkal. Felléptek még: 
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Budanov Márta, Kátó Sándor, N. Kiss Júlia, Mihajlo Jan čikin, Godányi Csaba 
és Godányi Áprád, s úgy t űnt, hogy valamennyien eleget tudnak a színpadi meg-
jelenítés kelléktárából, hogy jelzéseikkel hozzájáruljanak az el őadás tagadha-
tatlan nagy sikeréhez. 

A színészek előadása a Deák-dráma. 
A magas mérce, amit a szabadkai társulat állított önmaga elé, zavar. Mert 

mi lesz nélkülük? A drámában fellép ő  színészeket sok, egymáshoz hasonlatos 
szerepük sem tette igénytelenné, gépiessé. Végre színészi-emberi gazdagság a 
szabadkai színpadon. Mi kellett ehhez? Egy er ő teljes dráma, egy karizmatikus 
rendező  és olyan színészek, akik stilárisan tiszta, szuggesztív eszközökkel m űve-
lik a nehéz szakmát. 

Szabadkán újabb mítosz-előadás született.(?) 
Viszont aligha szerezheti meg ezt a rangot a Szól egy heged ű  című  énekes-

táncos összeállítás a budapesti Szecs ő  Kovács Zoltán rendezésében. A „muzsika 
hangja" beszüremlett ugyan az ódon épület kamaratermébe (hallottunk ope-
rettrészleteket, virágénekeket, magyar m űdalokat, cigánytáncokat is roptak a 
szereplők). Úgy rémlett, hogy a színpadi népség „csakazértis"-ból produkálja 
magát. Ezt a valamit a színház valószín űleg saját gyermekkori álmaiba szeretné 
varrni: elalvás elő tti hangulatba, mesék hangulatába. De a „színház-mennyor-
szágba" csak azok mentek, akikben a legminimálisabb igény a kulturális konzer-
vatizmussal egyenlő . Hasonló „műfajok" — ide sorolnám az Átok és szerelem 
című  cigányballadát is — felfutása nem kultúránk virgonc elevenségére,.hanem 
éppen ellenkező leg: lélegzetvesztésre utal. 

A MÁSODIK VONAL 

A bánsági Kisoroszin 1997. március 31-ét ől április 8-áig az Egység M ű -
velődési Egyesület és a Vajdasági Magyar M űvelődési Szövetség szervezésében 
lezajlott a tartomány magyar amat őr színjátszóinak második szemléje (az els ő t 
tavaly, Csantavéren tartották meg). A mozgalom ezúttal a szebbik arcát mutatta 
a tavalyihoz képest. A szakmailag, gondolatilag valóban igényes el őadások mel-
lett azonban — sajnos — a közlésmód er ő tlensége is érezhet ő  volt, ám az olcsó 
színpadi megoldások mégsem kerültek túlsúlyba. A szemle sikeresnek mondha-
tó, s úgy látszik, az amat őr színjátszáson belüli ellentmondások, nehézségek 
lassan eltünedeznek, s az együttesek egymást segít ő  munkája, a társulatok gya-
koribb vendégszereplése meghozza az eredményt. 

Igaz, több együttes lemaradt a selejtez ők során, de ott voltak Kisoroszin a 
becskerekiek, a temeriniek, a zentaiak, a kikindaiak, a kupuszinaiak, a szabad-
kaiak, a zomboriak és a házigazdák, s ott volt a nagyon hálás közönség, amely 
estérő l estére megtöltötte a színháztermet, a falak mellett még álltak is. A taps-
sal sem takarékoskodott. Mintha újjászületett volna az amat őr színházkultúra. 
A színészek a nézőknek mulatságot szereztek, de becsülnünk kellene a fiatalok 
igényét is, hogy alkotó módon kapcsolódjanak a kultúrához. Már csak az marad 
hátra, hogy közösen megkeressük a találkozó tanulságait, s lássuk: mi módon 
válhat valamennyi magyar színiegyüttesünk nagykorúvá, mert — például — a szö-
vegválasztás sem voltminden esetben szerencsés. 
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De minden produkció közösségi teljesítmény volt, s ez talán a legörvende-
tesebb. A színészek nem játszották le egymást a színpadról, s nem láttunk elve-
szett epizodistákat. Szervezésb ő l, vendégszeretetbő l csillagos ötös a bánságiak-
nak. Nem hiába mondták többen is: Kisoroszi telitalálat! A színházkultúra szel-
leméhez méltó módon zajlott le az esemény, amely ugyan nem rengette meg a 
földet, de megdobogtatta a szíveket. 

A díjazottak listája: 
A szemle fődíját a legjobb előadásért (Siawomir Mrožek: A nyílt tengeren. 

Rendezte: Hernyák György) a temerini Szirmai Károly ME társulata nyerte el, 
jogot szerezvén ezzel a Kárpát-medencei magyar amat őr színjátszók zsámbéki 
találkozóján való részvételre. 

A találkozó házgazdáját, a kisoroszi Egység ME-et helyi hagyományok ápo-
lásáért, Kőművesné Nyáry Márta összeállításának (Kukkantson Orosziba) szín-
reviteléért a zs űri különdíjjal tüntette ki. 

Különdíjat kapott a kupuszinai Pet őfi ME zenés előadásért (M. Henne-
quin—P. Webber: Elvámolt éjszaka), valamint Kollár Béla, a zombori ME tagja 
szerepéért Bencsik Imre Kölcsönlakás című  vígjátékában. 

Különdíjat ajánlott fel a szabadkai Népszínház: meghívást vendégszerep-
lésre a temerini Szirmai Károly ME-nek (Mro žek: A nyílt tengeren). A szabadkai 
önkormányzat különdíját a szép magyar beszédért Balázs György, a Máltai Sze-
retetszolgálat becskereki színjátszó csoportjának a tagja kapta: a VMMSZ kü-
löndíját, meghívást az idei tavaszi és nyári népzenei táborokba Tényi Edit, 
ugyancsak a becskereki együttes tagja érdemelte ki népdaléneklésével. 

Némedi Imre, a szabadkai Életjel Csáth Géza M űvészetbarátok Körének 
tagja kapta a legszebb színpadi beszédért járó Szántó Róbert-díjat (Gárdonyi 
Géza: Tűz). 

A Nagy István-díjat a legjobb férfi epizódszerepért a zentai Domány Zol-
tánnak ítélte oda a bizottság (L. Smo ček: Dr. Burke különös délutánja), a legjobb 
nő i epizódszerepért járó Megyeri Piri-díjat Szabó Ilona, a kikindai Egység ME 
tagja érdemelte ki (Lorca: Bernarda Alba háza). 

A legjobb férfi főszerepért a Szilágyi László-díjat G őz László, a temerini 
Szirmai Károly ME tagja kapta (Mrožek: A nyílt tengeren), a legjobb nő i fősze-
repért a Ferenczi Ibi-díjat Csúszó Edit, a helybeli társulat tagja kapta (K. Nyáry 
Márta: Kukkantson Orosziba). • 

A legjobb amatőr rendezőnek járó Garay Béla-díjat a bizottság a zombori 
Zsilli Gizellának ítélte oda (Bencsik Imre: Kölcsönlakás). 

A hagyományőrző  céllal alapított közönségdíjat a kisorosziak nyerték e1 
K. Nyáry Márta Kukkantson Orosziba című  előadásukért. 

ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ 

Neil Simon:A Napsugár fiúk, vígjáték. Bemutató: 1997. január 28-án. Ren-
dező : Galy László (Magyarország). Szerepl ők: Ferenczi Jenő , Fejes György, 
Csernik Árpád (f. h.), Ábrahám Irén, Szilágyi Nándor, Mess Attila (f. h.), Kal-
már Zsuzsanna (f. h.), Puskás Zoltán (f. h.). Díszlettervez ő : Langmár András 
(Magyarország). Jelmeztervez ő : Huros Annamária (Magyarország). 
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Frank Wedekind: A tavasz ébredése, gyermektragédia. Bemutató: 1997. 
március 13-án. Rendező : Gergely László (Magyarország). Szerepl ők: Lenner 
Karolina (f. h.), Banka Lívia, Mezei Zoltán, Németh Attila, Csernik Árpád 
(f. h.), Bordás Szilárd, Szabó Palócz Attila, Fridrik Gertrud (f. h.), Móra Regina, 
Molnár Zoltán, Mák F. Ilona, Bosznai Tímea (f. h.), Giricz Attila, Jaskov Me-
linda (f. h.). Játéktér: Gergely László (Magyarország). Maszk: Szabó Margit 
(Magyarország). Jelmez: Branka Petrovi ć . 

Bertolt Brecht: Koldusopera. Bemutató: 1997. április 27. Rendez ő : Robert 
Kolar (Újvidék). Díszlet- és jelmeztervez ő : Jasna Badnjarevi č. Korrepetitor: 
Végső  József (Szabadka). Szerepl ők: Magyar Attila, Albert János, Bosznai Tí-
mea, Körmöci Petrunella, László Sándor, Ábrahám Irén, Banka Lívia, Vuko-
szávljev Iván, Szilágyi Nándor, Szabó Attila, Mezei Zoltán, Csernik Árpád, Gi-
ricz Attila, Jankovics Andrea, Jaskov Melinda, Móra Regina, Pásthy Mátyás, 
V. Vicei Natália. 

SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ 

Jovan Sterija Popovi č : Ženidba i udadba (szerb nyelvű  előadás), vígjáték. 
Bemutató: 1997. március 14-én. Rendez ő : Petar Zec (Belgrád). Szerepl ők: Kris-
tina Jakovljević, Jugoslav Krajnov, Jovan Ristovski, Snežana Jakši ć-Colić, Zo-
ran Bučevac, Vesna Kljajić, Veroslava Mitrović, Radiša Vučković, Mihajlo Jan-
čikin, Svetislav Đordevič, Jelena Srečkov, Kovács Szecs ő  Zoltán, Đorđe Rusić , 
Katarina Ba člija. Díszlettervező : Hupkó István. Jelmeztervez ő : Milanka Berbe-
rovič  (Belgrád). Színpadi mozgás: Kovács Szecs ő  Zoltán (Magyarország). 

Deák Ferenc: Határtalanul, dráma. Ősbemutató: 1997. április 18-án és 19-
én. Rendező : Ljubomir Draški ć  (Belgrád). Szerepl ők: Jónás Gabriella (Eszter), 
Fischer Károly (Bogdán), Molnár Zoltán (Nándor), Lenner Karolina (f. h., Me-
li) Fejes György (Dani), Kátó Sándor (Magyarország, Máté), Várady Hajnalka 
(Anna), Budanov Márta (Bea), Mihajlo Jan čikin (Terzin), Nagygellértné Kiss 
Júlia (Terzinné), Godányi Csaba (I. Menekült), Godányi Áprád (II. Menekült). 
Díszlettervező : Raša Dinulović  (Belgrád). Jelmeztervez ő : Branka Petrovi ć  
(Újvidék). 

Szól egy heged ű, énekes-táncos összeállítás. Bemutató: 1997. május 9-én. 
Rendező -koreográfus: Szecs ő  Kovács Zoltán (Budapest). Díszlettervez ő : Hup-
kó István. Szerepl ők (énekesek, táncosok): Boros Mária, Farkas Ilona és Szecs ő  
Kovács Zoltán (Budapest), Kurina Irén (Szeged), Heck Paula, Jónás Gabriella, 
Korica Miklós, Szabó István, Sziráczky Katalin. Prímások: Kurina Verebes 
Gusztáv, Lakatos Gusztáv. 
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A PILLANAT ÖRÖME 

FEJES GYÖRGY KÖSZÖNTÉSE 

A jugoszláviai magyar színjátszás egyik doyenjét, a hetvenéves Fejes Györ-
gyöt köszöntöm, aki a színházat szeret ő  nézőknek ötvenkét éve mutatkozik. Ha 
most azt mondanám, hogy ötvenkét éve játszik, könny ű  és hozzá nem méltó 
kifejezést használnék, mert a játékban, a szerepet játszásban van valami színlelt 
mesterkéltség, valami tettetés is, márpedig Fejes a színpadon nem színlel, ha-
nem él. Színpadi élete mindig magas h őfokú tüzelés, égés, sohasem tipegés, 
hanem határozott, kimért, biztonságos állapot. 

Nem tudom, milyen volt színpadi léte az Újvidéki Színház létrejötte el ő tt, 
arra mások emlékeznek. En az öt évtizedének nem egész második felére emlék-
szem. A Play StrindbergtőlA Napsugár fiúkig, Weiss Mockinpott úr kínjai és meg-
gyógyíttatásától, Shisgal Szerelem, ó!-ján, Molnár Játék a kastélyban-ján, Krleža 
Agóniáján, Tolnai Végeladásán, Csehov Három nővérén és Cseresznyéskertjén 
át Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatásáig. 

Amikor 1974-ben a legendás hír ű  Play Strindbergben azt mondta Edgar-
ként: „Magányos vagyok, magányos voltam és mindig is magányos leszek" — el-
hittem neki, mert őszintén mondta, egyszerűen, természetesen. 

Ült a távíróasztal elő tt a bőrfotelben, egyenes tartással, szinte mozdulatla-
nul, nézett maga elé, tekintete különös tartalmat sugárzott, — furcsa volt. A 
teljesen leborotvált fej, a megvetést árasztó szempár és a bajusz — ez volt látható, 
meg az, hogy úgy látszott, akkor fogalmazza meg önmaga számára az érzést, és 
azt mondja ki hangosan: „Magányos vagyok, voltam és leszek!" Meggy őzött. És 
ettő l a színpadi állapotától, a színpadi létét ő l személyisége összeforrt az Újvidé-
ki Színházzal, és még azt is megreszkírozom, hogy az Újvidéki Színház profiljá-
val. Hiszen Fejes György színpadi léte egy volt az Ujvidéki Színház elkötelezett 
játékstílusával. Különös volt! Es szerencsés pillanatban találkozott a színház 
vele és ő  ezzel a színházzal. 

Így, amikor Fejes Györgyöt köszöntöm m űvészi pályájának jubileumán, az 
Újvidéki Színház tevékenységének 23 évét is köszöntöm és emlékezem az egy-
kori nagy sikerű  előadásokra, amelyeknek a legtöbbjében benne volt ő  is, mert 
nagysága, kiválósága, különössége, egyedisége és egyénisége itt jutott érvényre. 
És mi ebben a színházban figyeltük, néztük és élveztük színpadi életét, a gesztu-
sokat, a mozdulatok gazdagságát, furcsaságát, aprólékosságát, állandó jelenlé-
tét, hol pulzálásban, hol pedig visszafogottan, de mindig pontosan követve a 
pillanatot, a hangulat pillanatát. Ezért voltak a fejesi gesztusok pontosak és 
természetesek. Ezért van az, hogy a fejesi gesztusokat, amikor el őször találkoz-
tam velük, nagyon megfigyeltem, mert különösen voltak. 

1974 szeptemberében a BITEF egyik el őadásáról jöttünk haza a barátn őm-
mel és bekéredzkedtünk az Újvidéki Rádió színiegyüttesének az autóbuszába. 
A hazafelé vezet ő  úton Fejes György és Ferenczi Jen ő  szórakoztatott bennün-
ket. Az utóbbi folyton provokálta az el őbbit, valósággal incselkedett vele. Fejes 
mosolygott, cigarettázott és olykor-olykor egy-egy szót mondott. Egyszer csak 
Ferenczi megkérdezte őle: „Kolléga úr, lepedékes a nyelve?" Fejes erre — jobb 
kezét gépiesen felemelve, könyékben meghajtva, félig csukott kézfejjel, a mutató- 
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ujjával furcsán a homlokához nyúlt, majd ugyanilyen kéztartással hadonászni 
kezdett önmaga elő tt — heves vitába keveredett Ferenczivel. 

Nem emlékszem a vitára, lehet, hogy nem is hallottam, csak arra emlék-
szem, hogy ez a nyugodt test egy pillanat alatt megremegett, s úgy rémlett, a 
mutatóujja mozgatja a m űvész egész lényét. Ütemesen mozgott a feje, a szeme 
és arcizmai ritmikusan mozogtak. Ez a furcsa mozdulatsorozat azon az úton 
nagyon sokszor megismétl ődött, egyre intenzívebben és mindig másként, na-
gyobb karlendítéssel, előbbre hajló nyakkal, tágra nyitott szemmel, a gyorsabb 
beszédtől függően, de mindig merev derékállásban. Amikor leengedte teste 
mellé a kezét, kézfeje félig csukva volt, mutatóujja akkor is, mintegy beintésre, 
lendülésre készen, kissé megemelt maradt. Az egész teste mozdulatlan volt és a 
kézfej, a mutatóujj furcsa állásával, valamilyen sajátságos, különös életet élt, 
követve fejének kis elmozdulásait. Egyetemista voltam még akkor, és ez a lát-
vány a számomra egészen különösen volt. Fejes bels ő  ritmusa látható volt egész 
testén, egész habitusán. Különös volt, furcsa, természetellenes. Száz fokon élt, 
minden idegszálában ritmus volt, — persze ezt csak jóval kés őbb értettem meg; 
akkor a felhevülése, a habitusa csak vonzotta a tekintetem, és nagyon szégyell-
tem magam, de nem tudtam levenni róla a szemem, a teli autóbuszban csak ő t 
figyeltem. Akkor ez a jelenség természetellenesnek tetszett. 

Néhány hónap múlva P. Weis Mockinpott úr kínjai és meggyógyíttatása című  
művének bemutatója volt az Újvidéki Színházban. A néz őtéren ülve hallom az 
ismert kérdést: „Kolléga úr, lepedékes a nyelve?" Erre Fejes ugyanazon gesztu-
sai tűntek fel a felismerhetetlenségig beöltöztetett rongyok alól, és minden gesz-
tus természetesnek hatott a színpadon. Az el őadásban Fejes gesztusai természe-
tesek voltak. Ugyanúgy intonált, mint akkor az autóbuszban. Es mégis más volt. 

A mutatóujjával ütemesen fenyeget ő  mozdulat hangsúlyt kapott, követte 
fejének furcsa kitekeredésbe lendül ő  mozdulatát. A kéz a tiltakozás hangsúlya-
ként rándult meg mindig. Vagy a baj elhárításaként, — a feje fölé tornyosuló bajt, 
veszélyt, az elhárítás jeléül egész tenyerével üstökét hátulról el őre végigsimítva 
jelezte. Utemes ismétlésekre szögletes mozdulattal adta jelét gondolkodásának: 
három ujját az orra tövéhez szorítva. 

Ez a jelenetsor valószínűleg azért él bennem még mindig ennyire elevenen, 
mert különös volt és meggyőző , és azután nagyon sokszor láttam az Újvidéki 
Színházban színpadi létének a fölépítését. 

Amikor a minap A Napsugár fiúkban Elként a kellékek fontosságát emle-
gette, a néző téren hangosan felnevettem, mert ez a mondat fejesi mondat volt, 
fejesi követelés és nem Neil Simon szövege, hisz mi jól tudjuk, hogy mennyire 
fontos Fejesnek a kellék, mert minden kellékhez viszonya van, és minden kellék 
Fejessel kapcsolatba kerülve életre kel. 

Végezetül megköszönöm neked, Fejes Gyurka, az eddigi színházi élménye-
ket, amelyeket nyújtottál, azt, hogy sokszor lehetett igazi örömben részem. Es 
ha most ismét Edgarként megkérdeznéd: „Öröm! Mi is az öröm?" — én meg 
tudnám fogalmazni, mert a nézőtéren, látva téged abban a bizonyos pillanatban, 
sokszor éreztem örömet, ezért remélem, hogy te is megélted sokszor az örömet. 

Ennek az örömnek a további jelenlétét kívánom most neked! 

FRANYÓ ZSUZSANNA 
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VASAGYI MÁRIA 

KÉPZŐMŰVÉSZETI JEGYZETEK 

JELENKORI OSZTRÁK ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSAI 

Mexikó, Svédország, Csehország és más európai országok után Újvidéken, 
majd a zombori Laza Kosti ć  Művelődési Központ képtárában mutatta be legú-
jabb, illetve vidékünkön született munkáját az osztrák avantgárd kortárs m űvé-
szek fiatalabb nemzedékéhez tartozó nyolc alkotó. Januártól március derekáig 
kéthetenként követte egymást két-két m űvész kiállítása. Els őnek Ulli Vonbank-
Schedler és Heimo Wallner munkásságában nyerhettünk ugyancsak villanásnyi 
betekintést, vagyis pillanatnyi m űvészi, alkotói érdeklődésükről tudtunk meg a 
semminél valamivel többet. Tiszta m űvészetre törekvő  vendégalkotóink ugyanis 
igen kis számú grafikát és plasztikát állítottak ki, vonatkozik ez a kiállítássoro-
zat többi részvevőjére is. Az elsőként bemutatott plasztika — tíz fénytelen strucc-
tojásszerű  ún. szép rög, valamint néhány kettévágott ugyanilyen forma — ke-
resztmetszetén állatalakokkal, az élet más formáját sejtet ő  rajzolatokkal — az 
abszolút plasztikának jól ismert változata, amely a természetben található szinte 
tökéletes formájúra csiszolt kavicsokra emlékeztet tisztán plasztikus mivoltá-
ban. Constantin Brancusi 1915-ben készült igen hasonló m űvének később szá-
mos művész keze alól kikerült változatai közé tartoznak ezek a jelképes ősala-
kok, amelyek a születést, az élet kezdetét jelképezik ismételten, összecserélvén 
az esztétikait a m űvészivel. 

A kiállítás grafikáinak egy része sem mentes az anyagszer űségtől: igen do-
mináns és besötétíti a teret az azonos méret ű  vékony fekete papírlapok sora: 
zászlószerűen, rúdra erősítve helyezkednek el kettesével a terem két szemközti 
falának a fels ő  részén mozdulatlan, katonás soraiként valamiféle gyásznak. A 
zászló-grafikák anyaga csaknem áttetsz ő , pergamenszer ű , fekete festékkel telje-
sen átitatott, hasonlók a másik teremben példás rendben a falra feszített lapok. 
Semmi sem véletlen ebben a megdöbbent ő  feketeségben, még az sem, hogy al-
kotója a nem-színt, a szín tagadását választotta munkái alapjául, így a már-már 
iszonyatos megdöbbentőt kelti a szépség tagadásával. Iróniában, melankóliá-
ban, kétségbeesésben bővelkedő  művei az érdekes kategóriájába sorolhatók. 
Szürke, téglavörös ornamentális nyomatok egészítik ki üzenetüket: nyelvet ölt ő  
emberfej, a másik „zászlón" jégkrém, majd tovább napjainkban használatos és 
már-már szimbólummá váló fütyül ő , azután szarvas-emberfej stilizált rajzának 
nyomata jelenik meg a fekete sík pontosan meghatározott részén, szemközt a 
falon emberi lábnyom rajza kap helyet a fekete alapon s átvált emberi koponyá-
vá. Ezután halálfej-sorozat következik. A természett ől, a széptől, igaztól, jótól 
való teljes elszakadás borzalmát hirdetik ezek a grafikai munkák az id őszerűség 
figyelembevételével, a ma borzalmainak, igazságtalanságainak, természetelle-
nességének a tudatában. 
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Az idő  múlására, az egyed esetleges távozásával mit sem változó tájra (az 
élet megy tovább!), a természet rendjére hivatott felhívni a figyelmet a kiállítás 
harmadik tárgysorozata, amely sem grafikának, sem plasztikának, sem fényké-
pészeti alkotásnak nem nevezhet ő , mégis valahol ezek között lebegő  válfajjal 
állunk szemben. Inkább az ötlet ragadja meg a néz ő t s felveti a kérdést: hol itt a 
képzőművészet? Az üzenetközlés, az asszociációkeltés ugyanis még nem m űvé-
szi alkotás, viszont az emberi üzenetet ily kifejezetten hordozó (iparm űvészeti) 
tárgy túlnő  funkcióján és helyet igényel a képz őművészeti munkák sorában. 

Január harmincadikán nyílt meg a Katharina Heinrich és Wilhelm Scherübl 
hat munkáját bemutató kiállítás. Két nagyméret ű  grafikai munkát láttunk Wil-
helm Scherübltő l: egyik, a terem falán függő , pergamenszerű  papírra fekete tus-
sal festett oly módon, hogy mogyorónyi szabálytalan kerek foltok üresen marad-
tak, egyenletes elhelyezésben monoton hatásukkal asszociációt váltanak ki a 
nézőből, tehát üzenetét a néz ő  asszociációjára bízza a szerz ő , ez viszont szub-
jektív és igen sokféle lehet. Non finito — nyitott m ű  a terem kirakatüvegére 
rögtönzött hasonló munka is. Valójában felrázni igyekszik az érdekl ődő t, akci-
óra késztet, tehát az underground m űvészet kalandos, frappáns jellegzetességét 
viseli. Minden tárgytól mentes munkák ezek, lényegében azonban alkotójuk 
tudatos játékának az eredményei, amelyek bennünket, néz őket is intellektusjá-
tékra késztetnek. Félelmet, kiúttalanságot, kétségbeesést asszociálnak egyebek 
közt, de mindenképpen tiltakozást a világ t űrhetetlensége ellen. A m űvész el-
zárkózik a világtól, ugyanakkor kétségbeesetten szól hozzá, hozzánk: figyeljetek 
rám és arra, hogy odakinn iszonyatos dolgok történnek! 

Az új szépségeket kutató Katharina Heinrich végül beéri az „érdekes" ka-
tegóriával, azaz már semmi sem érdekes számára, csupán a saját plasztikája. Ő  
is elszakadt a világtól és keresi a kapcsolatot a világgal, ha más módon nem is, 
hát mindannyiunk számára ismer ős anyagból fabrikálja munkáit, akaratlanul is 
megérintjük ragyogó rózsaszín ű  műanyag szalagokból font sző ttes-alakzatait, 
fehér, másutt fekete gumikosár-darabjait. Anyagszer ű , technoid iparm űvészeti 
termék valamennyi, amellyel alkotójuk örömmel eljátszadozik s közben a néz ő  
érzékeire — látásra, tapintásra — igyekszik hatni. Ezeknek a szokatlan környezet-
ben látszólag hevenyészve elhelyezett tárgyaknak semmi jelentésük, csupán a 
pop-művészeti törekvések hordozói, s az ilyen munka könnyen átbukik a giccs 
oldalára. A talált tárgy — objet trouvé — szerepét töltik be — mint a kiállításon 
mellékelt fényképek szemléltetik — nedves járdán, es őverte útkövezeten, kopott 
asztalon, kiállítóterem padlóján tetsz ő legesen elhelyezve, már-mára szürrealizmus 
határán. Azért csak a határán, mert túlságosan technoid és dekoratív munkák. 

Katharina Heinrich és Wilhelm Scherübl, valamint Zomborban bemutat-
kozó osztrák művészkollégáik alkotásaival mint jelenséggel érdemes és tanulsá-
gos foglalkozni. 

A Martin Dickinger tavalyi linzi kiállításáról készült fényképfelvételek és a 
zombori galériában rögtönzött plasztikái láttán annyit állapíthattunk meg, hogy 
egyazon síkon járó, de nem egyöntet ű  alkotói módszerrel készült munkákról 
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van szó. Az abszolút lázadás abszurdummal kifejezett nyomatékos és látványos 
jelenségét már a tízes évekt ő l számon tartja a művészettörténet, így a kaotikus 
világ pillanatképei, ha mégoly találékonyságról és szellemességr ő l tesznek tanú-
bizonyságot, ma már nemigen hökkentik meg a néz ő t. A fogyasztói civilizáció 
világában oly sok tárolási gondot okozó hulladék, a rendeltetésük értelmét ő l 
megfosztott tárgyak kiállítótermi funkciója már nem okoz megbotránkozást, 
esetleg elmélkedésre késztet. Martin Dickinger rendeltetést ől elidegenedett 
tárgyból, hulladékból állítja el ő  munkáit, így a fotókon a valóságban gyakori 
rendetlenség produktumait látjuk, például a felszámolásra váró elhagyatott gö-
löncsérműhely képén, aztán a forma véletlen kapcsolódásának az alkotó számá-
ra izgalmas lehetőségeit a szarvasagancsok fotóján. Az alkotó a dolgokból indul 
ki a dolgokért. A fotókon az alkotómód spontaneitása még jelen van, de a kiál-
lításra rögtönzött munkákra sem ez, sem a tudatalattiból merítés nem jellemz ő , 
hanem mind a tudatra, mind a tudatalattira hatás igyekezetének kett őssége. A 
csövekbő l vágott gyűrűk falra helyezett, lebegést jelz ő  kompozíciója — jó néhány 
évtizede, hogy Hans Arp hasonló tárgyelrendez ődéssel remekművet alkotott — 
és a padlózat síkján tiszta formák — félgömbök és csonka kúpok — antropomorf 
elhelyezése szinte logikai rend szerint történt, így a plasztikai tárgyak mértani 
logikai hordozói s ennek megfelel ő  képzettársítások kiváltói. Az ilyen szerkeze-
ti egyensúly és térformálás a konstruktivizmus érzékét kelti, míg az el őbb emlí-
tett munkák a dadaizmus, szürrealizmus, s ő t, merzizmus közös, a tízes és húszas 
években számos avantgárd m űvésznél együtt futó jelenségeit hordozzák magu-
kon, gondoljunk csupán Schwittersre, Picassóra, Duchampra. A talált és nem a 
csinált dolgokból spontán alkotómóddal készült munkák éppúgy, mint az érde-
kessé, széppé varázsolt formák azonban még nem teszik lehet ővé, hogy túljus-
sunk a köznapi vagy az esztétikai élményen, így elmarad a m űvészeti élmény a 
láttukon. 

Krista Kempf fotóművészete az orosz realista fest ők tájaira invitál bennün-
ket: erdőszél nyírfákkal, dombos, bokros rétes vidék képezi világát, csupa ismert 
motívum, csakhogy a már bevált fotográfiai eljárásokkal — camera obscura, ex-
pozíció meghosszabbítása — némi mozgást igyekszik érzékeltetni képein, ugyan-
akkor közelebb visz bennünket az időfelettiség titkának látszatához. Krista 
Kempf képein a természetszer űség nem a részletességben, hanem éppen a rész-
letek elmosódásában rejlik. A szelíd szín ű  fotókat nyersfa keret egészíti ki. 

Minden emberi életnek megvan a maga naptára, le nem jegyzett vagy rög-
zített események, fordulatok, id őpontok, sorsfordulók vagy hétköznapok sora. 
Számos régi kalendárium, imakönyv őriz családi vagy más eseményt megörökítő  
kézírásos bejegyzést emlékeztet őül, esetleg az utódok számára. Természetesen 
sokkal illusztratívabb az osztrák alkotók negyedik zombori kiállításának hason-
ló témájú anyaga. A sorozatzáró bemutatkozás mottója: tudomásul kell venni 
az idő  mulandóságát. Az évek, percek pergését az értelem felülkerekedésével, 
képletesen mutatja be a két vendégalkotó. Lisi Breuss munkája polifonikusan 
szemlélteti az idő t és figyelmeztet kérlelhetetlen rohanására: hagyományos nap 
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és óra, perc, másodperc egységekkel, azaz kisebbt ől a nagyobbig növő  ugyan-
azon belülrő l megvilágított kör-forma felsorakoztatásával, alatta pedig az atom-
hasadás visszaszámlálásos képletes bemutatásával, mindezt némi szövegkíséret-
tel zöld, illetve kék szalagon. Így látjuk egyszerre, a makrokozmosz törvénysze-
rűségei szerinti s általunk meg nem változtatható kozmikus id őrendet és a mik-
rokozmosz idejének, rendjének szükségszer ű , ám az ember által megbontható 
vonulását. Martin Osterider színes fotóinak témája pedig a huszadik század szá-
mos alkotója által már-már fetisizált hulladék: rendben sorakozó, megsemmisí-
tésre váró, tehát értékét veszítette kiselejtezett tárgyak, amelyek még magukon 
viselik az ember ujjnyomait, az ember okozta sérülést, kopást, törést. Asztalok 
egymásra állítva, másutt tévéképerny ők katonás rendben, majd maszatos írógé-
pek polcon sorakozva, a kor fogyasztói tárgyszemléletének nagyon is megfelel ő  
racionális elrendezésben, ahogyan. az  alkotó látta. Éppen erre a h űvös elidege-
nedésre hívja fel egyebek közt a figyelmet, de az alkotó-néz ő  párbeszéd, a kom-
munikálás közepette ismét megjelenik az Id ő : a kettősség, a dadaista elemek és 
a megdöbbentő  ráció vonzásában a mulandóságra emlékeztet az alkotó, keres-
sük a tárgyakon és hamar megtaláljuk az ember és munkája nyomait, a tárgyak 
által pedig az embert és magunkat az id ő  végtelenségének pillanatnyi villanásá-
ban. Közben tudomásul vesszük az elértéktelenedés világjelenségét tárgy és 
asszociációval a természet — növény, állat és emberélet esetében. Martin Oste-
ridert tehát ugyancsak foglalkoztatja az id ő  fogalma, így közös alkotást készített 
Lisi Breussal: márciusi vajdasági tartózkodásukkal kapcsolatos és err ő l készült 
dokumentumfotók sorozatát helyezi a társszerz ő  (ismét) naptárkoncepciója 
alá, éspedig a juliánus, a gregoriánus, a mohamedán és a zsidó naptár jegyezte 
napoknak megfelelően, példás rendben. Látszólag semmi sem érdekes az alko-
tók számára, csak a maguk m űve, pedig nem így áll a dolog. Nem egészen újsze-
rű , az első  világháború óta számtalanszor el ővett s a hetvenes években igen 
népszerű  alkotói koncepciójukkal kitörtek a m űvészeti szféra abszolút autonó-
miájából, kitartóan keresik a kapcsolatot a világgal, az emberekkel. Munkájukat 
a mindennapok kézzelfogható valóságára alapozzák, erre a valóságra bízzák az 
emberi élet és a művészi alkotói lehetőségek legfőbb értékmér őjének szerepét. 
S minthogy elsődleges céljuk a kommunikáció, a gondolat- és asszociáció-
ébresztés, munkájukban a hangsúly a saját metafizikájuk s egyben a lét, az alko-
tás metafizikájának vizsgálására és szemléltetésére kerül, az alkotás anyagának, 
az alkotás művészi értékének maradandósága esetükben is szinte lényegtelen. 
Munkájuk rendeltetése: minél egyszer űbb anyag felhasználásával, szemléltetési 
eljárással, akár intellektusjátékkal közvetíteni az üzenetet a témáról, amely az 
alkotót és feltehet ően a néző t egyaránt foglalkoztatja. 

SVETOMIR ARSIĆ  BASARA SZOBRAINAK TÁRLATA 

Egyes kritikusok a legnagyobb szerb kortárs szobrászok között tartják szá-
mon Svetomir Arsić  Basarát. A Šar-hegység alatt született 1928-ban, 1958-ban 
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végezte el az iparművészeti akadémiát Belgrádban. Azóta huszonnyolc önálló 
kiállításon mutatta be alkotásait, számos díjban, elismerésben részesült 
szülőhazájában és külföldön. A Szerb Tudományos és M űvészeti Akadémia tag-
ja. Bőséges életművébő l 1960-tól 1994-ig született tizennyolc szobrát láthattuk 
decembertő l ez év tavaszáig a zombori múzeum Modern Képtárában. M űvészi 
figyelme központjában a történelem sorsszer ű  eseményeinek és az élet értelmé-
nek találkozása áll, legtöbbször ezt fejezi ki fából faragott, fémmel kombinált, 
főként történelmi és nemzeti szimbolikus értelm ű  szobraival. Rurális jegy ű , 
nagyméretű  szobrai háborúk, történelmi események t űzégette tanúi, régmúlt 
idők és a közelmúlt tragikus történéseinek szerepl ői, megkínzottság, leigázott-
ság nyomainak hordozói, egyaránt jelenítik meg a vasba vert iszonyú szenvedését 
és a leigázó, a gyilkos diadalát. Szerb történelmi személyek és szimbólumok 
sorakoznak a teremben: halálház, Lazar cár és vértesei, kivégzések áldozatai, 
hadvezér, államalkotás megörökítése az apokaliptikus kifejezésére törekv ő  il-
lusztráció gyanánt, fegyverek, munkaeszközök, mindez fából, emberalakok vas-
ra verve, lánc és vaspánt, korona és páncél szorításában. Mindössze két mainak 
mondható téma lelt formát a kozmikus óra és táj darabos megjelenítésében. 
Nyomasztó, félelmetes világot képeznek Arsi ć  eklektikus és figuratív szobrai. 
Alkalmazva a naiv fafaragók eljárását, jeles középkori képz őművészeti hagyo-
mányokhoz is visszanyúl: bizánci ortodox ikonikus jelekkel igyekszik újat alkot-
ni, de valahányszor er ős nemzeti érzés táplálja m űvészetét, így kimarad bel ő le 
az általános emberi. Dekoratív, durva felületi kidolgozású, tömbszer űen otrom-
ba szobrainak monumentális hatása inkább kvantitatív. Félelmet kelt ő  világá-
ban sehol fény, sehol akár villanásnyi szépség. Ez utóbbi még nem lenne baj, ám 
zavaró a hatáskelt ő  elemek gyakori alkalmazása, a fába vésett szerb nemzeti jel 
szembeötlő  előfordulása, ami bölcs és neves m űvész esetében elmarasztalniva-
ló. Rodin, a nagy impresszionista szobrász, ki számtalan útmutatással igyekezett 
eligazítani a kortársakat és az utódokat a tévelygésekt ől sem mentes művészi 
pályán, egy ízben azt mondta tanítványának, Burdelnek: a világot kétféleképpen 
lehet bemutatni a m űvészetben: amilyennek lennie kell és amilyennek nem sza-
bad lennie. Arsić  szobrainak halálszaga, üszkös valósága az utóbbinak a válasz-
tására vall, ez azonban még nem elegend ő  a helybeli, az országos határokon túl 
is tartós elismerésre méltó, id őálló művészi értékű  művek megalkotásához. 

LÍRAI SZÉPSÉGŰ  FESTMÉNYEK 

Huszonegy festő  harminchat képét mutatta be a Városi Múzeum a n őnap 
alkalmából nyílt kiállításon, amelynek témája — a n ő . A képeket a múzeum gyűj-
teményébő l válogatta Zora Šipoš custos és a m űveket és alkotójukat részletesen 
ismertető  katalógussal igazítja el a kiállítás látogatóját. Zömmel a XIX. század-
ban és a XX. század derekáig alkotott, ma már nem él ő  festők képei láthatók a 
kiállításon, kivétel Sava Stojkov zombori autodidakta fest ő  etnográfiai témájú, 
üvegre festett Kenyérsütése. Tizennyolcadik századbeli ikonok vezetik be a kiál- 
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lítást: ismeretlen fest ő től a gyermekét szoptató Sz űzanya és Arsenije Vujić  
1796-ben festett csodatévő  képe, a Szűzanya a gyermekével. Mindkettő  a bizánci 
ikonfestészeti hagyományok szellemében készült remekm ű . Than Mór óbecsei 
születésű  festőművész a történelmi romantizmus képviselője, Európa korabeli 
képzőművészeti központjait bejárta népszer ű  művész. Erzsébet hercegn őrő l ké-
szült képén a fehér szaténruha, az ékszerek anyagszer űsége mellett a védekezési 
készséget kifejező  komoly arc is jelentős szerepet kap. Ilya Jefimovics Rjepin 
parasztasszony-portréja és Vaszilyeva téli tájban dolgozó, vizet hordó asszonyo-
kat megörökít ő  képe pszichológiai, illetve szociográfiai tanulmánynak is beille-
nék. A Zomborban letelepedett Steiner Lajos kiállított képei közül talán a 
Grgurovnéről készült a legsikerültebb, mellettük látható Uroš Predié szelíd szí-
nű  realista alkotása Jelisaveta Gligorijevi ćről, majd a német iskolán fejl ődött 
Farkas Béla élénk színű  pasztellje. A zombori Juhász Árpád édesanyját festette 
meg meleg, gyengéd színekkel, a modell pszichéjét kiemelve. Zombori fest ő  
Virág Béla is. Leányát, Rózsát meleg szeretettel, Samarjaynét szinte fotográfiai 
pontossággal, idealizálva örökítette meg. A kiváló magyar fest ő , Glatz Oszkár 
leányportréja impresszionista remekm ű. Nyilassy Sándor szegedi fest őművész 
képén a zongorázó n őalak mellett a szoba fényárnyék adta különös, meleg han-
gulata dominál, hasonlóképpen az egykor népszer ű  zombori festő , Csávossy 
Sándor öreganyót ábrázoló lírai szépség ű  festményén. A kiállításon Kálmán Pé-
ter szerepel a legtöbb képpel. Zsablyai születés ű , a zombori Singer Samu fény-
képész kiváló tanítványa, majd a müncheni akadémia diákja, nagy tehetség ű , 
európai hírű  művész. Képein jelent ős szerep jut a lírának. A fehér ruhás úri-
asszonyt és a pihenő  parasztasszonyt megörökít ő  képein nyugalom uralkodik. 
Akadémista realista, majd plein air festészethez tartozó hangulatos képein bé-
kesség, kiegyensúlyozottság, vidámság, alapos lélekábrázolás jut kifejezésre. 
Nagy Ernő , a nagybányai festőtelep rendszeres látogatója impresszionista re-
mekművel szerepel a kiállításon, mellette Milenko Šerbantól, a párizsi André 
Lot tanítványától tanulmányszer ű  temperaképet látunk. Tussay Gábor gazdag 
színekkel festett arcképén jelent ős a bácskertesi n ői viselet megörökítése. A 
csókai Krucsai Ferenc remek öregasszonyportréja és ismeretlen realista fest ő  
asszonyarcképe ugyancsak hozzájárul a kiállítás értékéhez, sokszín űségéhez. 
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OLVASÓNAPLÓ 

„VALÓJÁBAN MIÉRT IS ROMBOLTÁK LE A 
BEHRINGER-KASTÉLYT?" 

BOŠKO KRSTIĆ : Kaštel Beringer 
A szerző  kiadása, Subotica, 1996. 

I. 

Boško Krstić, a szabadkai újságíró, szerkeszt ő , publicista és író 1947. november 1-jén szü-
letett a horvátországi Mikolja čki Martinciban. Gyermekkorát a Fernbach, Ungár és Szepes 
nevű  régi bácskai birtokokon töltötte. Az általános iskolát és a gimnáziumot Szabadkán 
végezte el, Belgrádban pedig a Filológiai Karon a jugoszláv irodalmi és szerbhorvát nyelvi 
tanulmányokat. Subotičke senke (Szabadkai árnyak) c. esszékötete két kiadást ért meg 
(1992, 1994), kiadta a Subotica (Szabadka, 1995), c. luxusmonográfiát és a Kašted Beringer 
(A Behringer-kastély, 1996, két kiadás) c. regényt. 1994 óta a szabadkai Rukovet irodalmi, 
művészeti és m űvelődési folyóirat szerkeszt ője. 

Már a Subotičke senke első  kiadása nagy érdeklődést keltett az olvasók körében, és 
az eladott példányszám tekintetében az itteni kiadói teljesítmény csúcspontját jelentette. 
Az emberek vásárolták a könyvet, hogy magukra ismerjenek benne, a segítségével újra fölfe-
dezték a várost, amelyben élnek, és barátaiknak is elolvasásra ajánlották. A Subotičke senke 
rövid idő  alatt eljutott minden földrészre, ahol csak élnek szabadkaiak. Ajándékba, emlékül, 
nosztalgiát enyhíteni...) 

Kell-e vajon az írónak nagyobb elismerés és jobb ajánlólevél a második kiadáshoz? — Az 
is megjelent két évvel az első  után (1994-ben), és folytatta az újabb olvasók meghódítását. 

. A Subotičke senke polgártársaink galériáját tárja elénk, akikkel valaha barátkoztunk, 
akiket megőriztünk az emlékezetünkben, vagy akár ma is találkozunk velük az utcán. Olya-
nokat is megírt Krsti ć, akiket mi nem ismerhettünk, mivel nem voltak a kortársaink, de 
hátrahagytak valamit: egy érdekes élettörténetet, egy fölfedezést, egy színházi el őadást, egy 
hangversenyt, egy képet, egy vásznat, egy könyvet, egy házat, emberi nyomot, amely nélkül 
e város nem az lenne, ami. A Senke egynémely olvasója úgy érezhette, hogy Boško Krsti ć  
egész életén át ennek a megírására készült, ezért aztán rendületlenül gy űjtötte az anyagot 
Szabadkáról és a szabadkaiakról, lejegyezve a lényeges, de a látszólag lényegtelen részlete-
ket is, melyek nélkül egyetlen író sem fog hozzá komolyabb munkához. Olyan részleteket, 
melyek nélkül ez a könyv nem nyújtana teljes és sajátságos képet a városról. 

Miközben Boško Krsti ć  nap mint nap fölfedezte és megmagyarázta önmagának a 
várost az emberek, a házak és az utcák képében, miközben kifürkészte az őket ért változá-
sokat, megfigyelte a módosulásokat a város arcán, s a kevésbé szembet űnőeket az embe-
rekben, aközben magába ivott, emlékezetébe vésett és „följegyzett" mindent, amit csak 
látott és hallott, s mindezt — sok tehetséggel — érdekfeszít ő  és elvárható esszétörténet-
láncolattá fűzte össze. A Senke-könyv lapjain ott van az a Szabadka, amelyben naponta 
járunk, s melyet szakadatlanul nézünk, de egy másik, egy másmilyen város is, az árnyak 
világából, amely nem ismerhető  föl és nem látható azonnal. A könyv olvastán rájövünk, 
hogy az árnyaknak ez a városa, amelyet csak sejtünk, nem is valamilyen határozott, min-
denki számára azonos város, mégis ráismer mindenki. A leend ő  városok tovább tartanak, 
mint a mi evilági életünk, s ez a könyv sok városról beszél, sok Szabadkáról, más és más 
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korokból. Van, amelyikre emlékszünk, némelyikr ől sejtéseink akadnak, némelyekr ől vi-
szont mit sem tudunk. Szó szerint semmit. S amit e kötet Szabadkáról elmond, Szabadka 
volt, most is az, többé nem az, de Szabadka lesz mégis. 

II. 

No és a Kaštel Beringer? 
Ez a regény már készül őfélben volt, amikor a Subotičke senke még javában közkézen 

forgott az olvasók körében. S ha a szerz ő  maga úgy hiszi is, hogy sokáig nem volt biztos 
benne, mi lesz a sorsa ennek a félig romos bácskai kastélyról íródó szövegnek, a szöveg 
magamagától tört afelé, ami kezdett ől fogva volt — a regény felé, még ha ez az út öt évig 
tartott is. 

A Kaštel Beringer az érzékeny illeszkedések könyve, finoman kirakott mozaikja az 
emberi sorsoknak, amelyek érintkeznek egymással, átszövik, áthatják egymást, miközben 
áthaladnak ezen a különleges bácskai tájon, amelyen már olyannyi nép és kultúrája porladt 
szét a humuszban, a porban, a leveg őben, a levéltárakban és a könyvekben, az emberi 
fejekben és az emberi szívekben. Itt minden látszat és igazság. 

Ahogyan a Senkében leplezetlenül szereti a városát az embereivel és azok enteleche-
iájával, úgy keresi a Kaštel Beringer regényben Boško Krstié a melegséget és a szeretetet az 
alakjaiban, még akkor is, amikor ezek az érzések átadják helyüket az emberi közönynek, a 
nemtörődömségnek, az elsivárosodásnak vagy a gyű löletnek. Boško Krstié nem fél a saját 
érzéseitől és másokétól, nem idegen t őle a különleges szabadkai, bácskai, egyáltalán síkvi-
déki nosztalgia, ami hőseit távolról a Csehov-alakokkal rokonítja, amint általában magukba 
révednek, csendes és melodramatikus szerelmet táplálnak a múlt iránt, és undorodnak a 
jelentől, olykor kikiabálva is, mennyire gy ű lölik azt, hogy aztán még békésebbek, még las-
súbbak legyenek a jövőtől való visszafogott rettegésükben, miközben félnek t őle. 

Boško Krstié elsajátította a síkság türelmes olvasásának készségét, képes fölfogni 
városának s e vidéknek örökségét és leülepedett bölcsességét. Ennek els ő  jeleit éppen 
azokon a régi bácskai birtokokon ismerte és tanulta meg, amelyekre egy pillanatban őt és 
családját vetette a sors, aztán az egykori Jaszibarára — az Európa-szerte és azon túl is 
szétszéledt tarka szabadkai népesség eme lel őhelyére — s még annyi helyszínére e városnak, 
amelyeken naponta áthalad, miközben azokra gondol, akik már nincsenek itt. Miközben a 
Füzest és a többi patakot hallgatja, amelyek errefelé folytak, körülfolyva a várat, beletor-
kollva egymásba, majd a várost elhagyva a Palicsi-tóba. 

A Krstié-regény egyes fejezetei más, dokumentumjelleg ű  jelenetekre emlékeztetnek, 
mint amilyen az öreg mezei nyZúlról szóló epizód. 1  Ez a fejezet — magyar fordítása is elké-
szült, Varga Piroska munkája — bizonyos módon szublimátuma az egész Kaštel Beringer-
nek. A kiéhezett nyulak tragikus sorsa benne hatásos irodalmi parabolájává lesz egy (immár 
letűnt?) világnak, a fejezetet alkotó véres-havas képek közepette látható remegésb ől pedig 
nemcsak e világ bukásának okai t űnnek ki, hanem lecsupaszodnak a balszerencse okai is, 
amely még mindig belőle fakad, még ha az névleg let űnt is már. 

Az analógia, amely az elámított és akaratuk ellenére a szabadkai bolhapiac terébe 
lökött, az értelemt ől (a regényben persze hamis értelemt ől) izgatott s itt nyulak módjára a 
bolhapiac drótkerítéséhez szorított embereket rokonítja ama regénybeli valódi nyulakkal, 
amelyek a félelemtől és az éhségtől reményvesztetten az emberi lakóhelyekhez csábulnák, 
s ott belevetik magukat a meleg szalma- és szénakazlakba, hogy mohón faljanak, amíg csak 
le nem csapnak rájuk „a hatalmas tüskéj ű  botok"3: erőteljes és emlékébreszt ő  metafora. 
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Amint az a nyúléhség öngyilkos Ösztöne is, amely a legnagyobb veszély közepette az 
emberi lakóhelyek közelébe csalja őket, hogy ott ütleg várjon rájuk, amellyel majd — mi-
közben hasztalan csillapítanák éhüket — agyoncsapják őket, a maradékot, akiknek addig 
még sikerült megmenekülniük a kíméletlen tél és a farkasfalkákba beállt tegnapi ház őrző  
ebek elő l. 

Ez a fejezet kétségtelenül antologikus; nemcsak azért, mert csúcsán áll az utóbbi 
években szerb nyelven íródott prózának, hanem azért is, mert ennek az egész égtájnak 
tragikus jelképévé n őtt. Egyfajta lever-jelenet 4  gyanánt íródott, s drámai ereje fordított 
arányban áll a szöveg tényleges terjedelmével. Összezsúfolódva lüktet benne a nyugtalan 
emberek és állatok breugheli látványa, miközben az Ösztönük és félelmeik egymásnak fe-
szülő  kettőssége egybeforr a farkascsordák üvöltéseivel, és belevész a wagneri zene (távoli) 
visszhangjának kísérő  mélységébe, szembesítve az olvasót a keser ű  felismeréssel, hogy Örök 
a szenvedés és áldozat a világ felfoghatatlan rendje miatt, amelybe vettettünk. 

IV. 

Ez a bolhapiaci látvány az ifjú Aldint, Timotej fiát, a földre allergiás kútfúróét, vissza-
vezeti az Ötvenes évekbe, a kolonizálás és Pannóniába költözésük korába, a második 
világháború vihara utáni er őszakos hatalomváltás és minden lehetséges államosítás, 
konfiskálás és ún. felvásárlás (valójában a párt és az állam nevében elkövetett lopás és 
rablás) idejébe. 

Akkorra már elhallgatott a kivégz őosztagok sortüze, melyek elé bosszúra rászolgált 
bűnözőkön kívül sok ártatlant is odaállítottak, alábbhagytak a lágerba, kényszermunkára 
terelések, befejeződött az őslakosok egy részének kitelepítése és el űzése, a heves leszámo-
lások kora azonban folytatódott; hol a polgári világgal, hol a kulákokkal, hol a tájékoztató 
irodásokkal, hol az újabb ellenségekkel, és így tovább, és így tovább..., annyi volt az ellenség, 
mint a nyű . Mindenféle szerzet. Mint ma is egyébiránt. Talán azért, mert mindig akadnak 
olyanok, akik csak őket keresik, s úgy tűnik, hogy sem idejük, sem kedvük, sem fantáziájuk, 
sem szükségük nincs barátok föllelésére? 

Ki tudja? Talán csakugyan olyan emberek ők, akiknek nincs szükségük barátra. 
Ekkorra mára Behringerb ő l elűzték a tulajdonosait, s a kastélyt államosították; el őbb 

börtön lett belőle, majd valamilyen úgynevezett birtok, hogy végezetül sorsára hagyják azok 
is, akik elrabolták. Valójában e „sáskafalta évek" során — ahogy Borislav Peki ć  mondaná —  
a rablók sohasem tudtak mit kezdeni vele. A kastély nem nekik épült, nem találták fel 
magukat benne, és nem érezték ott jól magukat, így aztán elhanyagolták, átengedték az id ő  
vasfogának, a romlásnak, mint annyi más kastélyt, majort és hasonló építményt ezen a 
rónaságon. 

Nem ok nélkül mondják: ebül szerzett jószág ebül vész el. 
A regény cselekménye ott feszül ama kérdések válaszainak kutatásában, amelyeket 

Aldin gyerekkorában félelemmel és csak némán tettek föl, ám úgy t űnik, hogy máig valódi 
és világos magyarázat nélkül maradtak. 

E rész alakjait — az ifjú Aldint, apját: Timotejt, aztán Martát és férjét: Andreast, a 
kastély tulajdonosát; a birtok intéz őjét: Kolart; a parasztokat, köztük a meggyilkolt Iliját is; 
a csendes Aladárt, aki mindent látott és mindent tudott, ha nem is tudja, honnan tudja, 
vagy nem árulja el, hogy tudja és honnan tudja; a különc rabot, Todort, a falusi tanítót, aki 
oly körmönfontan állított csapdát a farkasoknak, melyek közé elszökdöstek az elvadult 
kutyák, hogy telente aztán megostromolják a Behringert; Radult, a börtönigazgatót; Sege-
dinčevet, a nyomozót; a kombinát igazgatóját; a volt polgármestert és halott rokonait, akik 
a bolhapiacon árulnak — összef űzi egymással szerelem, házasságtörés, csalás, igazságtalan-
ság, gyilkosság, irigység, tévedés, teljesületlen várakozások, amelyek nem sz űnnek meg 
újraserkenteni és újraszülni ezt az egészet... 
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A regény három id ősíkon zajlik. A mából elindulva az ifjú Aldin az ötvenes éveken át 
— kútfúró apjához hasonlóan — leereszkedik az id őrétegeken át egészen a Behringer-kastély 
építésének korába. Az olvasó el őtt az idősíkok szüntelenül át- meg átszövődnek ugyan, az 
író valójában mégis egy látkép felé vezeti őt, amely az egykori és a mai Szabadkát ábrázolja, 
a valódit és a nem létezőt. Ez — a könyv borítóján látható — veduta, mondhatnánk: központi 
metaforája Boško Krstié m űvének — az egyidejű leg lefestett valóság és annak látszata. 

V. 

A címbeli kérdést: „Valójában miért is rombolták le a Behringer-kastélyt?" — a regény 
első  mondatát, a kérdést, amelyet a f őhős tesz fel magában, hogy még őt is mellbe vágja és 
zavarba ejtse a szabadkai bolhapiac kell ős közepén, a nyüzsgő , nyugtalan tömegben — a 
szerző  egyértelmű  válasz nélkül hagyja. 

Végül is lelhető -e valódi válasz? Lelhető-e ebben a korban, még ha a maga módján 
utána kutat is minden szerepl ő  ebben a részben? Egyébiránt alighanem ebben a regényben 
is fontosabb a válaszhoz vezető  út, mint a hitelessége és a megbízható pontossága. 

Kivált ha úgy tűnik számunkra, hogy tudjuk, miért emelnek az emberek építményeket, 
házakat, városokat, s ha fölfogtuk, hogy a rombolás cselekedetével szemben az építkezés 
folyamata (mint mondjuk a mesékben) a „teljesíthetetlen" feladat teljesítéséhez hasonló, 
ami valójában a harc és a győzelem alaktani behelyettesít ője. 

Annál bonyolultabb tehát, s olykor lehetetlen megérteni és fölfogni, mikor és miért 
fogják sorsukra hagyni őket, szándékosan vagy akaratuk ellenére távozva bel őlük, átadva 
őket a felejtésnek, a pusztulásnak, az elmúlásnak. Sorsukra hagyva őket, hogy távozásuk 
után valaki mások egyszer űen megsemmisítsék őket, végérvényesen felszámolva az épít ők 
erőfeszítését. Azokét, akik mer ő  szükségből emelték őket, különféle igényeket kielégí-
tendő , vagy a maguk örömére. Egyáltalán: ama korábbi emberekét. 

Ezek az — egyelőre vagy örökre megválaszolatlan — kérdések is azon okok közé tar-
toznak, amelyek miatt Boško Krstié könyvet írt a Behringer-kastélyról. A könyv azért is 
íródott, mert egyszeriben förtelmes kor köszöntött erre a rónaságra, amelyben senki sem 
törődött különösebben a magányos emberekkel és a kastélyokkal, amelyekr ől mállik a 
vakolat, miközben ugyanúgy, egyforma alattomossággal kezdi ki őket a nedvesség. Ama 
súlyos, fenyegető , elkerülhetetlen, amelyrő l keserűen tett tanúbizonyságot Crnjanski. 
Amely éjjelente kikel a zsíros fekete földb ől, s egyesül a mocsarakból és füzesekb ő l felszálló 
alattomos köddel a Száva, Duna, Tisza, Palics, Balaton és egyebek fölött, hogy aztán s ű rűn 
és ragacsosan nyúljon és imbolyogjon a síkság fölött egészen a Kárpátokig, majd rajtuk 
megtörve visszatérjen hozzánk a szelek szárnyán, oda- és visszafelé is lerombolva útján 
kastélyokat és embereket. Romaneszk sorsokat rajzolva a homokba, a Petrik Pál képeihez 
hasonlókat, aki — ezen az égtájon egyedülálló módon — homokkal festett. „A szecesszió 
megöregedett enfant terrible-je" a vászonra hordta föl, „a leveg őben lebegő  homok inge-
relte a hörgőit", ezért aztán 1989. július 5-én versben keresett menedéket. 5  Az Üzenet 
Molcer Mátyás fordításában közölte, aki évtizedek óta kitartóan fordít szerbb ől és horvát-
ból magyarra. 6  

Ugyanennek az 1989-es esztend őnek telén egy este Budapest utcáin sétálva beszélt 
nekem Boško Krstié az általa látott városokról, az alföldön eltöltött gyerekkorról és az ott 
megismert emberekr ől. És egyik szomszédjukról, akinek szokása volt így emlegetni az ő  
apját: „Szerb ember, de jó ember." Váratlanul látogattuk meg ő t a következő  év, 1990 egy 
szintén téli estéjén, Ba čki Sokolacról hazafelé jövet, melynek közelében annak idején a 
Fernbach-kastély épült, ahol Krsti ć  a gyermekkora egy részét töltötte. Sokáig járkáltunk az 
akkor már elhagyatott épületben, vigyázva léptünk a tornácra, és bementünk a romos 
helyiségekbe, kínlódva átvergődtünk a gazos parkon s az elvadult füvészkerten, majd 
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később a birtok munkásaitól érdekl ődtünk, ők mit tudnak arról, hogy mikor és miért vált 
elhagyatottá ez az épület, és miért adták át az enyészetnek. 

1996 nyarán a Boško Krsti ćről forgatandó Gyermekkorok c. tévéfilm előkészítése 
során megegyeztünk, hogy az anyag egy részét a Fernbachon vesszük fel, akkor azonban 
már nem volt meg a kastély. Csupán az alap maradványait találtuk ott, és a jól meg őrződött 
pincehelyiségek egy részét. Pero Zubac a Fernbach omladékmaradványai között fölfigyelt 
egy kiégetéskor egybeolvadt kisebbfajta téglahalmazra vagy ilyesmire, ezek valahogy szilár-
dan tapadtak egymáshoz, és oldalnézetb ől emberalakra hasonlítottak, mintha egy szá-
munkra ismeretlen ember arcképét formázták volna. Zubac javasolta Boško Krsti ćnek, 
hogy vigye magával. Meglehet, hogy ezek a valakire emlékeztet ő  téglák lesznek egyedi 
bizonyságai annak, hogy ezen a helyen egykor emberek éltek. 

A regényen kívül, természetesen. Ebben pedig van valami a Fernbachból is, és még 
megannyi kastélyból szerte egész Bácskában. Immár általában csupán a televény emléke-
zetében, amely minden tavasszal kizöldülés terem valamit. Miért terem? Mit terem? Kinek 
terem? A regény a Fernbach lerombolása el őtt keletkezett, az egyik lehetséges modelljének 
eltűnését anticipiálva. Amely most semmivé lett. Maradt néhány tégla, bontási hulladék, 
homok... 

 

Akkortól máig egyre több az olyan ember, akikkel már csak könyvekben találkozha-
tunk. Azért írjuk őket. Ez is egyike az okoknak, melyek miatt a Kaštel Beringer létrejött. 

És persze a képek. A regény borítóján a budapesti Apostolok étteremnek egy vedutája 
látható, még ha az nem is az valójában,7  mivel egy olyan Szabadkát ábrázol, amilyen a 
valóságban nincs (jóllehet le van festve az utcákat és tereket meghatározó minden felismer-
hető  épület), hiszen az Apostoloknál semmi sincs a helyén. És ebben van a varázsa. Azok-
ban a bizonyos dombokban is, amelyek az Apostoloknál belevesznek a város peremén 
felszálló ködbe. A szabadkai sfumatóban kérdi Marija Šimokovié: „hány hegy veszett / bele 
azalföldbe?" 8  Meg egy egész tenger — tenné hozzá halkan Tolnai Ottó, különös Danilo Kiš-i 
érzékenységgel kutatva utána. Egyik könyvének alcímére gondolva közben: „Gyerekeknek 
és felnőtteknek",9  ezt jegyezve egyik versében: „nézd tükröz ődnek a csillagok a kék festé-
ken" ... „nézd ismét nyárpelyhet hoz a szell ő" ... „majd integetek a fedélzetr ől / integetek 
soká / integetek a bukó napnak". 10  Azért is írta, hogy Sava Babi ćl l  majd lefordítsa, sok más 
könyv mellett, amelyekben a Kárpát-medence emberei egymást verdesik, keresik, s vagy meg-
találják, vagy elvétik. 

 

Boško Krstié viszont különös érzékenységet nevelt ki magában a kép, a vizuális iránt, 
amit a regény számos leírása tanúsít. 

Boško Krstié a narratív közlés folyamatát átsz őve, eseményeket mesélve és ügyesen 
dramatizálva a történetet, mintha közvetlenül tárná azt az olvasó elé: meg- és bemutatja, 
meggyőzően elbeszéli a világképet, amelyet a gyerekkorból hozott magával. Mondhatnánk, 
szinte az olvasóval egyidej ű leg faggatva azt. 

A regényben váltakozva t űnik föl „az eseményeket elbeszélő" és „az eseményeket 
látók", tehát a bennük részt vev ő  szereplők, s az olvasót megerősítik abban a meggyőződé-
sében, hogy a szöveg éppen miatta keletkezett, a történet éppen az övé, majdhogynem 
mintha csak miatta íródott volna. Hogy Boško Krstié e készséget mennyire elsajátította, 
arról meggyőződhettünk már korábban, amikor előző  könyvét, a Subotičke senke című t 
írta. 
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Krstič  nem rejti véka alá, hogy „a polgári világ pusztuló képének" hátramaradt látvá-
nyai után kutat, figyelmesen faggatva minden föllelt artefaktumot, épületet vagy romos 
maradékát, végül pedig minden fennmaradt jegyét. Nekivágva a múlt elhomályosult képe-
inek, felidézve, milyen volt a talp érintkezése a sárral, a homokkal, a f űszálakkal, a harmat 
hűs frissességével. Figyelmesen hallgatva régen elnémult és már-már elfeledett emlékeit 
egy összhangzatnak, amely a lovászfiúk éles kiáltásaiból és a lópaták dobogásából, a téli 
éjszaka fagyos ürességét ől marcangolt Behringer-kastély körül ólálkodó farkasok vészjósló 
üvöltésébő l állt össze, vagy a nem régi összhangzatot, ahogyan a szél susog az egykori 
füvészkert száraz fakoronái között, és nyikorognak a rozsdás sarokvasak az ajtókon, ame-
lyek elvezetnek valahova, talán a múltba — s eközben a narrátor szerepét olykor-olykor 
,átengedi hőseinek, hagyva, hogy a történet önmagára találjon, hogy kibeszélje magát, és 
eljuthasson az olvasóig. 

Az olvasónak pedig olykor-olykor úgy t űnhet, mintha az író megengedné alakjainak, 
hogy a történet előadása közben beavatkozásokat hajtsanak végre benne. Krsti ć  azonban 
tudja, hogy ez az írói eljárás (több okból) nem folyhat ellen őrizetlenül és korlátlanul, legin-
kább azért, mert a mű , az elvárásokkal ellentétesen, elveszítené a hitelességét. 

Miközben az író az emlékeiben kutat, és bizonyos mértékig kijelöli a saját helyét 
minden egyes szerepl őben, ó maga is beilleszt ődik abba az általános világ- és életképbe, 
amelyről végül is beszél. Ezzel természetesen nem kívánt lemondani a történet közvetít őjé-
nek és forrásának szerepéről, hanem ily módon csak „a történet 2poétikai alakját (választot-
ta), nem pedig az elbeszél ői alakot és a történetbeli szerepet". 1  

 

Ezen az égtájon, amelyen az ember (hasztalan?) keresi a menedéket égés föld eléggé 
soha be nem tekintett térségeiben, ahol alig létezik már néhány megkövült maradvány, 
amely gyakorlati rendeltetését réges-rég elveszítve civilizációs artefaktum értékét vette ma-
gára — amely furcsamód néma, de mégis beszédes jele az állandóságnak és az enyészettel 
való dacolásnak itt, ahol sok alig tegnap érkezettnek könnyen úgy t űnhet, hogy e zsíros 
televényen, melyet nyáron buja növényzet takar, télen pedig érthetetlen pusztaság, mintha 
sohasem élt volna ember, így aztán őket, a váratlanul ide csöppenteket annál nagyobb 
meglepetésként fogják érni mindazok az események, amelyeket Boško Krsti č  a Kaštel Se-
ringer regényben bemutat, kifakult képek színházát indítva el váratlanul az olvasóban, életet 
lehelve az egész gazdag és vihardúlt élet látszólag rejtett, sehol meg nem őrzött maradvá-
nyaiba, mintha egyszeriben semmiből, ami látható lenne, a kor üledékeib ől helyreállna 
a meg nem szakadt állandóság, s ez lehetővé teszi neki, az olvasónak, hogy visszatekint-
sen egy világra, amelyhez tartozott vagy nem tartozott. Vagy talán mégis? Tudatlanul 
is? Csak álomban... Mint az író, Boško Krsti ć, aki gyermekkorát a Fernbach, Ungár és 
Szepes nevű  bácskai birtokokon töltötte, s ezzel a könyvvel hozzájuk adta még a Beh-
ringer-kastélyt is. 

 

A Kaštel Beringer c. regény pedig bejutott az öt legjobb könyv közé, a NIN-díj váro-
mányosainak legszűkebb körébe. 3  Nemrégiben elkészült magyar nyelv ű  fordítása, Rajsli 
Emese munkája. Március elején a szerz ő  ajánlatot kapott a Gallimard-tól, hogy regényét 
lefordítják franciára. 

MILOVAN MIKOVI Ć  
(TÚRI Gábor fordítása) 
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ÚJ MŰFAJBAN A CSÚCSON 

KOPECZKY LÁSZLÓ: Kádár Kata 
Életjel Könyvek 69. Szabadka, 1997. 

Nem kis kíváncsisággal vettem a kezembe 
Kopeczky új kötetét. Megvallom, mind a 
Magyar Szóban, mind a Szabad Hét Nap-
ban elsőként a Kópé szövegeit olvasom el. 
Élvezem dühödt, indulatos humorát a jelen 
valóságelemeivel kapcsolatban; azt a sajá-
tos heccelő  humorizálást, melynek jegyei 
között a szójáték a legjellegzetesebb. Nem 
vet elmarasztaló fényt a szerz ő  intellektusá-
ra az sem, hogy a szennyes politikai jelensé-
gek érzékeltetésére a legútszélibb kifejezé-
sektől sem riad vissza. 

Új kötetének műfaját parasztoratóri-
umként jelzi. Kallós Zoltán Balladák köny-
ve cím ű  hatalmas gyűjteményében a 
klasszikus balladák csoportjába sorolja a 
Kádár Kata című  balladát. A népköltészet- 

ben járatos olvasó ismeri is a történetet, 
amelyben a két fiatal tragédiája eltér ő  osz-
tályhelyzetükb ő l fakad. De éppen ez az 
előismeret a fokozott kíváncsiság fölajzója: 
miért és hogyan válik a balladai m ű faj ora-
tóriummá? 

Az oratórium: „több tételes, szóló ének-
hangra, kórusra és zenekarra komponált 
nagyszabású zenem ű , amely valamely tör-
ténetet érzékeltet; közel áll az operához és 
a kantátához." A m űfaji kérdés tisztázása 
után földereng bennem valami. 1930-ban 
Bartók Béla egy erdélyi román népballada 
alapján írta meg a csodálatos Cantata pro-
fanát. A zenemű  viszont később ihletője 
volt Juhász Ferencnek és Nagy Lászlónak, 
hogy megírják a Szarvassá változott fiú.kiál- 
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tozása a titkok kapujából, illetve a Csodafiú 
szarvast. A zene és költészet tehát kölcsö-
nösen hatott egymásra. 

A ballada alapgondolata: „nem ihatok 
én már virágos pohárból, / csak tiszta forrás-
ból, csak tiszta forrásból!" szállóigévé vált a 
népdalgyűjtők körében. Nem ártana több-
ször idézni, hogy némileg ellensúlyozzuk a 
muskátlizene álnépi áradatát! 

Kopeczky László éppen a „tiszta forrás-
hoz" nyúlt, a népballadához. Gyula Márton 
és Kádár Kata szerelmi tragédiáját három 
felvonásban dolgozza föl. Illetve tévesen tá-
jékoztatom az olvasót: az oratórium a tra-
gédia utáni szakaszt öleli föl! 

Az első  részben (felvonásban) Kádár 
Kata és apja, az öreg jobbágy a túlvilágon 
arról beszélgetnek, hogy mielőtt Katát Gyu-
lainé a tóba vettette, otthon az apa részér ől 
sem kísérte megértés a nemesi fiú és a job-
bágyleány szerelmét. Kibontakozik 
elő ttünk Kata boldogtalansága: két ma-
lomkő  között őrlődött, hiszen az apja és 
Gyulainé mindent megtettek, hogy a sze-
retőket szétválasszák. A szócsatában az-
után az apában is fokozatosan tudatosul, 
mit vétett saját gyermeke ellen: 

„Megöltem a szerelmet, 
Aki szeret, 
S azt, akit szerettem..." 

A felismerés még a túlvilágon is tragikus 
lelkiállapotot vált ki az apában: a lelkiisme-
ret poklának minden kínja az övé. 

A II. részben a fiatalok gyilkosa, Gyula-
iné áll az események központjában. Lassan, 
fokról fokra bontakozik ki Gyulainé élete az 
olvasó előtt. Kiderül, hogy férje duhaj, csél-
csap, csak az élvezeteknek élő  férfi volt: 

„Vadászebét az asztalhoz ültette, 
A cigányt lóháton hegedültette." 

Halálát is dzsentrivirtus okozta: fogadás-
ból főbe lőtte magát! Feleségének mindezt 
látnia kellett, szenved ő  alanya volta dorbézo-
lásoknak. A megcsalt feleség szerepét is vál-
lalnia kellett. Vajon fia szerelmében nem a 
nősző  nemesifjak szerelmét látta csupán? 

A férj halála után akadt férfi, Orczy Ba-
lázs, el tudta volna vele feledtetni a múltat. 

Az udvarlót azonban elutasította Gyulainé, 
mert „apának helyébe nem állhat mosto-
ha". 

Az anyai szeretet legy őzte benne tehát a 
szerelmet is. Lemond szerelmér ől, s egy 
jobbágyleány ragadja el tőle fiát? Inkább 
gyilkolt, mintsem lemondott volna fiáról. 

A III. rész főszereplője Gyulai, aki meg 
sem jelenik a balladában. A túlvilágon 
azonban a földi környezetének lelkei foko-
zatosan ráébresztik élete értelmetlenségei-
re. Arra, hogy magatartásával mindenkire a 
tragédiát, a halált hozta. Itt már fejére ol-
vashatta Gyulainé: 

„... mert más asszonyok illata 
Lebegett mindig rajtad, 
Karodba szédült, ha akartad, 
Maga a kőszűz is szerelmesen." 

A lassan összeálló képben arra is fény de-
rül, hogy Gyulai duhaj puskagolyója oltotta 
ki Kata apjának, az öreg jobbágynak is az 
életét. Környezete egyéni tragédiái lassan 
megvilágosodnak Gyulai előtt. Az is foko-
zatosan tudatosul benne, hogy értelmetlen 
életvitelével közvetlenül vagy közvetve felel 
mindezekért. Fölébred lelkiismerete, és 
most már tudatosan vetne véget életének. 

Az oratórium hibátlan szerkezet ű ! A ju-
goszláviai magyar drámairodalom egyedül-
álló tragédiájának tekintem mind szerkeze-
ti, mind nyelvi szempontból. A szerz ő  hihe-
tetlen kifinomultsággal teszi egyre sokolda-
lúbbá a szerepl ők jellemrajzát, és juttat el 
bennünket a katarzisig. Nyugodtan beszél-
hetünk katarzisról, mert még az olvasó is 
átéli ezt a lelki megtisztulást. Bár akadna 
egy új Bartók, aki a zenéjét megírná az ora-
tóriumnak! Akkor tárulna föl igazán az al-
kotás minden erénye! 

A szöveg nyelvezete következetesen az 
eredeti ballada nyelvállapotát tükrözi. A 
szókincs és az alaktan ódonsága nem zavar-
ja az olvasót. A szerző  az utolsó sorig a nyel-
vi jelrendszerrel is áttételesen utal a népköl-
tészet és egyben a cselekmény korának 
nyelvi világára. 

Nem esem túlzásba, ha azt állítom: korunk 
magyar irodalma kevés olyan alkotással dicse-
kedhet, mint Kopeczky oratóriuma. 

HORVÁTH MÁTYÁS 

393 



EGY KORSZAK FIGYELMEZETŐ  ÜZENETE 

BARÁCIUS ZOLTÁN: Megkésett rekviem 
Életjel Könyvek 65. Szabadka, 1996. 

Rendhagyó könyv a Megkésett rekviem, 
rendhagyó, mert olyan kérdéssel, témával 
foglalkozik, amelyr ől — legalábbis eddig — 
nem szívesen beszéltünk. Rendhagyó, mert 
a krónikás hitelességével — végre — a ki nem 
mondott igazságok, a mellébeszélések, 
színházművészetünk közelmúltjának tuda-
tos ködösítése, elkend őzése helyett az ötve-
nes évek történéseit, színházi életünk tragi-
kussá ötvöződött eseményeit, korszakát 
igyekszik bejárni emelt fővel, az önmagunk-
kal szembenézők igazságérzetével és azzal 
az egyértelmű  szándékkal, hogy végre, fél 
évszázad után, a helyére kerüljenek a dol-
gok, ha másért nem hát azokért, akik „nem 
a színházból, hanem a színházért éltek, azo-
kért a lelkes, áldozatkész, a munkát minden 
pillanatban igenlő  színjátszókért, akik már 
akkor, a régmúltban megérezték, hogy ná-
lunk, ebben az országban, ahol oly sok em-
bert hallgattattak el, sokkal többr ő l van 
szó...", és természetesen azokért, akik min-
dennapjaink kilátástalanságában igyekez-
nek hitet szerezni színjátszásunknak és akik 
talán nem tudják, hogy milyen heroikus 
küzdelmet vívtak elődjeik, hogy itt, ebben a 
mi kisvilágunkban, Thalia templomában ne 
némuljon el végérvényesen a falhoz állított 
múzsák harangja. 

A Megkésett rekviem — egyebek között — 

néhány kérdéskörben nagyon is világosan 
fogalmaz. Így Barácius Zoltán Topolya, 
Zombor és Becskerek színjátszásának rég-
múltját dokumentálja, ezzel is hangsúlyoz-
va, hogy az ötvenes években alakult magyar 
nyelvű  színházak nem gyökértelen talajra 
épültek. Az olvasó egy rendkívül gazdag 
színjátszó mozgalommal ismerkedik meg, 
amikor nyomon követi a bánáti és a két 
bácskai kisvárosnak a színházkultúra iránti 
igényét. 

Barácius Zoltán tulajdonképpen tuda-
tosan „időzik el" a múltnál. A leckét adja fel 
(a még élő) ítészeknek, akik azokban a vál-
ságos években, amikor a születendő  színhá- 

zaknak olyan nagyon szükségük volt az ön-
zetlen támogatókra, egyszer űen, az érvek 
sokaságával azt igyekeztek bebizonyítani, 
hogy azok működőképtelenek. Az egyik 
ilyen nagyon is „hatásos" érv az volt, hogy 
ezek a magyar nyelvű  társulatok olyan kö-
zegekben „létesülnek", amelyekben a szín-
házkultúrának nincsen hagyománya. Így 
vélekedtek az akkori „színházi szakembe-
rek", természetesen nem gy őzve hangsú-
lyozni, hogy az ilyen, eleve életképtelenség-
re ítélt társulatok m űködtetésére felesleges 
anyagiakat áldozni. 

A másik igen fontos kérdés, amely ennek 
a könyvnek valóban rendhagyó jelleget köl-
csönöz, a magyar „káderek", az akkori poli-
tikai életben a helyüket keres ő  és annak 
csúcsa felé „kacsingató" nemzettársaink 
furcsa, megmagyarázhatatlan magatartása 
volt, amikor a színházakról esett szó. A 
Megkésett rekviem ebben a kérdésben is ke-
resi a feleletet, mert tény, hogy err ől a ma-
gatartásról hallgatunk, bölcsen hallgattunk. 
Fél évszázad múlott el, és nem volt bátorsá-
gunk önmagunkkal szembenézni, nem volt 
bátorságunk a felel ősséget vállalni három 
színházunk tragikus sorsáért. A hatalom az 
oka mindennek — ismételgettük a szlogent 
papagáj módra, csakhogy a saját felel őssé-
günktől megszabaduljunk! Ezt azonban ki-
tűnően „csináltuk"! Tiszták maradtunk! S 
ez a fontos, nem?" 

A Megkésett rekviem azonban nemcsak 
a nemzet napszámosaira rászakadó sötétsé-
get igyekszik szerteoszlatni, nemcsak a meg 
nem értés, a meg nem becsülés tragikus kö-
vetkezményeire mutat rá, hanem hiteles ké-
pet ad arról a hősi helytállásról is, amely az 
utolsó pillanatokig (a színházak felszámolá-
sáig) jelen volt a „halálra" ítélt társulatok-
ban. 

A három színház nemcsak Topolyán, 
Becskereken és Zomborban volt „otthon", 
hanem egész Vajdaság területén. Barácius 
Zoltán könyvében egy helyen megjegyzi: 
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„A terepjárás tüzében edződött a színház 
azzá, ami! Nem az ekhós szekerek idejét él-
jük, de sokszor, ha az idő  viszontagságai 
nem engedtek mozdulni sem, a színház 
mégis mozdult. Autón, kocsin, szánkón, ha 
kellett, gyalog is elvitték a szót oda, ahol ta-
lán a legszükségesebb, a falura.” 

Számok, adatok, címszók betűrengete-
gében felsejlik az a nagy lehet őség, amely 
továbbvihettette volna a társulatokat, 
amely ígéretes jövőképet láttatott! Éppen 
ezért Barácius Zoltán könyve színháztörté-
netünk egy korszakának dokumentálásán 
túl figyelmeztetésül is szolgálhat. Ugyanis 
azonos gondok, problémák, magatartási 
formák veszélyeztetik a mai magyar nyelv ű  
színházak működését is. 

Ha a leckét az elmúlt Ötven esztend ő  
alatt megtanultuk, akkor nem ismétl ődhet-
nek meg a múlt „hibái". Jó lenne úgy elol-
vasni a Megkésett rekviemet, hogy annak 
mondanivalója, üzenete, letaglózott színhá-
zaink sorsa, képe megmaradjon bennünk. Fi-
gyelmeztetésül! Avészharang kongásaként. 

Nem a kritikus kötelességét teljesít ő  szi-
gorúságával olvastam el Barácius Zoltán 
könyvét. A pályatárs szubjektivitásaival, a 
visszapergetett idő  nosztalgiájával, mivel ma-
gam is nemcsak szemlélője, hanem aktív rész-
vevője voltam azoknak az eseményeknek. 

El kell olvasni a Megkésett rekviemet, 
mert egy olyan korszakról vall őszintén, 
nyíltan, olyan korszaknak állít emléket, 
amelyet nem szabad elfelejtenünk. 

FARAGÓÁRPÁD 

1N MEMORIAM 

KÖZÖSSÉGI MÉRETEKBEN 

VARGA ISTVÁN 
(Szabadka, 1920. júl. 28.—Újvidék, 1997. máj. 2.) 

Szabadka, Újvidék — színpad és a rádió 
stúdiója. A Népszínházban akkor kezdte meg 
munkásságát, amikor a színpad még mindenki 
számára veszedelmesen síkos volt, s beszélni 
sem volt könnyű . Az „okosabb", „másmilye-
nebb" színházművészet eszköztárát szinte észre-
vétlenül, valami makacs, önfej ű  elszántsággal, 
rátartisággal fogadtatta el a színészeivel, majd a 
máshoz szokott közönséggel. 

Varga István Zágrábban dr. Branko Ga-
vella tanítványaként szerzett diplomát. 1952-
ben Szabadkán megrendezte Bernard Shaw 
Candida című  színjátékát, majd Jovan Sterija 
Popovié Füllentő  és hazug című  vígjátékát és 
Móricz Zsigmond Úri muriját, ezt a „magyar 
tragédiá"-t. A Glembay Ltd. című  Krleža-drá-
mát vizsgaelőadásként állította színpadra. A 
mű  színrevitele — többek szerint — reményte-
len vállalkozásnak látszott, de Varga Istvánt 
éppen az ilyen nehéz színpadi feladatok ser-
kentették művészi alkotásra. További mun-
kái: Bíró Lajos Sárga liliom, Shakespeare 
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A szentivánéji álom, Sinkó Ervin Szörnyű  szerencse, Arthur MillerA salemi boszorkányod 
Móricz Zsigmond Pacsirtaszó, Barta Lajos Zsuzsi, Gorkij Éjjeli menedékhely című  alkotá-
sának megjelenítése. 

Az ötvenes évek végén elhagyta Szabadkát. Két évtizedet töltött a mikrofonok vilá-
gában. Munkásságát számos díj, elismerés fémjelzi. Két alkalommal visszahívták városunk-
ba, hogy megrendezze Németh László Győzelem című  drámáját és Bosnyák István Nehéz 
honfoglalását. Önzetlenül segítette az amat őr együtteseket. Gyakran rendezett Nagybecs-
kereken és másutt. 

Csöndesen távozott Szabadkáról, még csöndesebben az életb ől. Az utóbbi negyven év 
nagy színházi egyénisége volt Varga István, aki közösségi méretekben mindig h űséggel, oda-
adással szolgálta elsatnyulni látszó színházkultúránkat. 

BARÁCIUS ZOLTÁN 

„AZ ÉRTELEMNEK ÍROK" 

KONCZ ISTVÁN 
(Magyarkanizsa, 1937. aug. 20.—Magyarkanizsa, 1997. június 1.) 

Koncz István egészen különös, a mi tá-
junkon is egyedi, csak rá jellemző  költői pályát 
futott be, pontosabban szakított meg, miel őtt 
hatvanadik életévét betöltötte volna. Irodalmi 
közvéleményünk — ha hihetjük, hogy van 
ilyen — bizonyára úgy tartja számon, hogy az 
1969-ben megjelent Átértékelés című  verses-
könyvével robbant be a jugoszláviai magyar, 
sőt nem is csak a jugoszláviai és nem is csak a 
magyar irodalomba. Ez azonban csak féligaz-
ság. Igaz, hogy ezzel az els ő  verseskötetével 
máris kiérdemelte a Híd-díjat, s az is rendha-
gyó eset, hogy ez az első  könyve utószóval, 
Végel László tanulmányával jelent meg, s az 
sem volt gyakorlat, hogy e díjat helyébe vigyék 
a díjazottnak. Koncz István a Híd-díjat 
szülővárosában, Kanizsán vehette át megfe-
lelő  ünnepélyes külsőségek közepette. 

E kötetével robbant be tehát az iroda-
lomba, de nem az ismeretlenség homályából. 
Ott volt már 1960-ban a Bori Imre szerkesz-
tettel vajdasági ég alatt című  antológiában, s 
már ekkor kifejtette: , ;Az értelemnek írok: ön-

magamat, érzéseimet, a világot érteni és értetni akarom a költészetemben... Mivel a meg-
értés mindig igazságtétel: homo moralis sum." 

Ekkor még joghallgató volt Belgrádban, aztán bíró, majd haláláig ügyvéd Kanizsán. 
Közben megjelent egy magyar—szerb kétnyelv ű  verseskötete 1978-ban, majd azEllen-mág-
lya című  verseskönyve, amelyért másodszor is átvehette a Híd-díjat. Jelen van az 1976-ban 
kiadott reprezentatív versantológiában, a Gyökér és szárnyban is. 

Rendkívül igényes költő  volt Koncz István, ezért is sajnálatosan keveset publikált, és 
sokkal maradt adósa olvasóinak, tisztel őinek. 

JUHÁSZ Géza 
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Bence Erika  
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 70. KÖTETE  

BENCE ERIKA  

KÖNYVKERESKEDÉS  
TANULMÁNYOK, ESSZÉK, KRITIKÁK 

Bence Erika 1967-ben született  

Bezdánban. Az Újvidéki Egyetem Ma-
gyar Tanszékén szerzett oklevelet. Je-
lenleg ugyanitt tanársegéd. Tanulmá-
nyait, esszéit és bírálatait 1986 óta pub-
likálja hazai és magyarországi folyóira-
tokban. Tanulmány kategóriában neki  

ítélték oda az Üzenet 1995. évi pályadí-
ját. A Könyvkereskedés az első  kötete.  

Bence Erika műítészi munkássá-
gát a hazai és a magyarországi lapok-
ban, folyóiratokban, időszaki kiadvá-
nyokban kísérhettük figyelemmel az  

utóbbi esztendőkben, és elégedettség-
gel állapíthattuk meg, hogy írásaiban  
érdeklődésének széles köre elemz ő -
készségével és biztos megfogalmazású  
értékítéleteivel párosul.  

A Könyvkereskedés egybegyűjtött  
munkái tematikus és műfaji gazdagságukkal nem csupán a kiforrott kriti-
kust mutatják fel, hanem egy, az irodalomelmélet és -történet tudományos  

módszereiben járatos, szemléletében kiforrott, érdekl ődésében sokoldalú,  
jó tollú szerző t állítanak a közép-európai jelenünk irodalmi lecsapódása iránt  

érdeklődő  olvasó (és szakember) elé.  
Esszéinek, tanulmányainak és bírálatainak központi témája, egyben  

szemléletének lényegi meghatározója is, a mai közép-kelet-európai iroda-
lom összehasonlító-értelmező  elemzése Mro žek, Hrabal, Konrád György,  
Esterházy Péter, Nádas Péter, Brasnyó István, Kontra Ferenc, Szathmári  

István és mások művein keresztül.  
Művében alaposan körbejárja a modern magyar irodalom azonosítha-

tó jelenségeit, a jugoszláviai magyar próza legjelent ősebb alkotásait és  
számba veszi az irodalomelmélet hazai m űvelő inek könyveit is.  

Bence Erika Könyvkereskedés című  munkája az 1980-as és 90-es évek ma-
gyar irodalma értelmezésének megkerülhetetlenül fontos kézikönyve lesz.  

FEKETE J. József 

A 200 oldalas kötet bolti ára 30 dinár.  



GALÉRIÁNK 

DR. ZOMBORCSEVICS VINCE orvos 

1810. január 22-én született Szabadkán. Szülei olyan nevelésben részesítették, hogy 
magasan fölülemelkedett az akkori helyi polgári m űveltség átlagos színfonalán. Mi-
után szülővárosában elvégezte a gimnáziumot, beiratkozott a magyar királyi tudo-
mányegyetem filozófiai fakultására. Az utolsó két évet a bécsi egyetemen töltötte, majd 
1832-ben Pesten ledoktorált. Orvosi értekezése Medendi methodus derivans címmel 
könyv alakban is megjelent. Jóllehet még igen fiatal volt, nagy tekintélynek örvendett. 
Ezért is választották meg még abban az évben másodorvossá. Ebben a min őségében 
áldásos munkát fejtett ki, amir ő l  —  egyebek között  —  az a bizonyságlevél is tanúskodik, 
amelyet a város főbírája 1841-ben adott ki, s amelyben őt érdemes orvosnak és példás 
közéleti személynek min ősíti. A következő  évben a fővárosi orvosegyesület, majd 
pedig a würzburgi filozófiai-orvosi társaság levelez ő  tagjául, a magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók negyedik kongresszusa viszont jegyz őjévé választotta. 1847-ben ő  
képviselte öccse helyett szül ővárosát a pozsonyi országgyű lésen, s nagy hatású beszéd-
ben szavak helyett tetteket követelt. A tettek ideje csakhamar el is jött, s noha Kossuth 
híve volt, a szabadságharcban nem vett részt. Az önkényuralom alatt is visszavonultan 
élt, de a kiegyezés után ismét bekapcsolódott a helyi politikai életbe: vezetésével alakult 
meg í871-ben a Deák-párt itteni szervezete. A következ ő  évben Vermes Gáborral, a 
város leggazdagabb polgárával létrehozta a Kereskedelmi és Iparbankot. Nagy tudású 
ember volt. Szerbül, magyarul, németül, franciául, latinul, görögül folyékonyan beszélt 
és olvasott. Szenvedélyes könyvgy űjtő  volt. Rendkívül értékes, 957 címszóból és 2081 
kötetbő l álló gyű jteményét, amelyből 15 mű  a XVI., 50 a XVII., 140 a XVIII. és 752 
a XIX. században jelent meg, három évvel  —  1900. november 24-én bekövetkezett  — 

halála elő tt fölajánlotta gimnáziumunknak. Csaknem ötven évvel kés őbb azonban, 
amikor az anyag átkerült a Városi Könyvtárba, a kiadványok száma már alig haladta 
meg a 900-at, mert sok-példány elt űnt belőle a kéziratokkal, levelekkel együtt, amelyek 
közül nem egy a kor neves íróitól és közéleti személyeit ő l származott. 


