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BÁCSKAI BALHÉ* 

A félmúltból ilyenkor éjjel 
azt hiszem a szobámba látni éppen 
— a hereföldre futó utca: földszint — 
ahol egy csendes sarokban ülök mint 
aki a végső  számadásra készül 
— s a komputeremmel vacakolok. 
Mi úgy leszünk tájékozatlanok 
hogy a világ hálózatokba épül. 
Nemrégen mint az öbölben a bója 
nemrégen mint az óra mutatója 
úgy funkcionáltak a mondatok: 
sok jót azért erről sem mondhatok. 
...Érzelgős bácskai történetek... 
Észre sem veszem hogy fölégetek 
lassan — mert önfej ű  vagyok bigott — 
immár minden hidat magam mögött: 
Valamit már én is hallottam arról 
hogy a gyomrunk miatt isszuk az angol-
keserűt s semmiképpen sem a részvét 
okán hajlunk meg időnként mi kétrét 
de félőrülten már a fájdalomtól 
a magyart olykor elkapja a hév 
vért verejtéket könnyet összepancsol 
majd ledől s egyfolytában csak henyél. 
Por és hamu lesz a védett márkanév. 
És boldog szomorú notturno... sanzon... 
Nem akarva semmit hat egyre ránk 
addig míg tátva nem marad a szánk. 

* Elhangzott a Kosztolányi Dezső  Napok rendezvényén 
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ÉLES FÉNYBEN 
Tanárnő  nagymosás után volt és épp a teregetéshez készül ődött a 

verőfényben fürdő  udvaron, amikor berúgták a kiskaput. Háttal állt 
ugyan a bejáratnak, csimpaszkodva a szárítókötélen húzta végig a ned-
ves rongyot, mégis rögtön tisztában volt vele, kik a hívatlan vendégek. 
Mindig ilyen nagy zajjal járnak. Megszokhatta volna már gyakori láto-
gatásukat, de az irántuk való ellenszenvét— nincs miért szépíteni a dol-
gokat: undorát — nem tudta magába fojtani. 

Meg se fordult, végezte tovább a dolgát, azzal se törődve, hiszen fel 
sem ötlött benne, hogy „kihívó" ágaskodásával, nyújtózkodásával, haj-
longásával — egyetlen könnyű , áttetsző , testhez tapadó kartonruha 
fedte feltűnően formás alakját —, „bűnös" gondolatokat ébreszthet a 
jövevényekben. 

A három fegyveres ráérősen közeledett a teregető  nő  felé, már-már 
unottan, mint akik egy minden képzeletet felülmúló bordélyból érkeznek 
kifacsartan, minden földi élvezettő l telezabáltan, s akiknek ez a „pa-
rancsként" kiosztott látogatás olyannyira terhükre van, hogy szinte már 
elviselhetetlen számukra. 

Közvetlenül a nő  mögött megálltak, vártak egy darabig, majd csak 
figyelemre méltatja őket, de mert ez nem következett be, a három fegy-
veres közül a legalacsonyabb — egy serdülő  suhanc — lekapta válláról a 
géppisztolyát s egy rövid sorozatot eresztett a leveg őbe. 

— Vadállat! — reccsent rá a közvetlenül mellette álló társa s könyö-
kével úgy megtaszította, hogy a suhanc elvágódott. — Mért nem az usz-
tasákat riogattad így!? 

Tanárnő  csak most fordult szembe a fegyveresekkel. Hogy megis-
merte volt tanítványa hangját. 

— Milivoj! — buggyant ki a száján, ebben a pillanatban elfeledve min-
dazt a szörnyűséget, amit a faluban a tanítványáról suttognak az embe-
rek. — Milivoj! — ismételte meg még néhányszor; a hangja csordultig volt 
kétségbeesett könyörgéssel. 

— Mondhatom, Tanárnő , szépen fogad bennünket! — mondta a Tanít-
vány nyersen és magyarul. 

Tanárnő  már szívta volna vissza a „Milivojokat", sajnos elhangzot-
tak, mint az imént az a rövid géppisztolysorozat. 

— Szégyellem maga — válaszolta halálos komolyan szintén magya-
rul, de nem lehetett megállapítani, mi miatt: a kiskapu berúgásáért, a 
géppisztolysorozatért, vagy azért-e, hogy a falu rémének tartott egykori 
tanítványát egy kétségbeesett anya hangján szólította meg. 
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Fáradjunk beljebb! — parancsolta most már szerbre fordítva a szót a 
Tanítvány, mintha itt nem vendég volna, hanem házigazda. A suhanc, aki köz-
ben föltápászkodott, a ház bejárata felé taszította a Tanárn őt. 

Nyugi, Öcsi! — mordult rá a Tanítvány; nem állhatta a nálánál is nyersebb 
erőszakoskodókat. 

Hagyjad, hagy gyakoroljon a gyerek — szólalt meg Subara, aki nevéhez 
híven most, a nyár kell ős közepén is, magas báránybő r süveget viselt s akinek 
a valódi, úgymond becsületes nevét még a legközelebbi cimborái sem igen 
tudták. Valahonnan Likából vetődött ide, szálfa termetét a magas süveg még 
inkább megnyújtotta, puszta megjelenése rettegést váltott ki a maradék, ittre-
kedt lakosság körében, annak ellenére, hogy szemre a legjámborabb ember 
benyomását keltette. 

A ház bejáratához érve Tanárn ő  igyekezett maga elé terelni a vendégeket, 
mentegetőzve, hogy odabent rendetlenség, vetetlen ágy fogadja őket, dehát 
ma nagymosás volt és nem számított látogatókra. Bent szintén „kihívó" haj-
longások közepette összekapkodta a hever ő rő l az ágyneműt, a hálóinget, a 
fegyvereseket hellyel kínálta, de azok ahányan voltak, annyifelé szimatoltak a 
könyvekkel és kitömött madarakkal, vadásztrófeákkal telezsúfolt szobában, 
mintha nem is vendégségben, hanem múzeumban volnának; a Tanítvány egy-
egy kötetet leemelt a könyvespolcról, belelapozott, Magyarország, Magyar-
ország dörmögte fenyegetően, itt minden Magyarország, dörmögte mintegy 
önmagának. Két társa inkább a kitömött baglyokat és récéket vizslatta körül, 
különösen Öcsi volt tő lük elragadtatva, meg-megpöccintve a csőrüket motyo-
gott hozzájuk. 

— Nem is tudom, mivel kínálhatlak meg benneteket — tegezte le a Tanárn ő  
látogatóit, mindenekelőtt egyetlen ismerőséhez, falubélijéhez, a Tanítvány- 
hoz, volt diákjához intézve szavait. 

Ne törje magát, Tanárnő  — szólalt meg hibátlan magyarsággal a Tanít-
vány s végre helyet foglalt az asztalnál. Társaira keményen ráparancsolt: — 
Leülni! 

Tanárnő  épp a nyitott ajtóban állt, kétségbeesett tekintetét a vele szemben 
ülő  Tanítványra függesztette. Hátamögött, az ajtón át a nyári délután fénye 
özönlött a szobába, úgy hogy a Tanárn ő  formás alakját a különben is áttetsz ő  
ruhájában teljesen átvilágította, kiszolgáltatva a Tanítvány hirtelen meg-
élénkülő , mohó pillantásainak. Szinte kapóra jött ördögi tervének végre-
hajtásához. 

— Ne mozduljon! — horkant fel, mutatóujját a Tanárnőre szegezve. — Ha meg 
mer mozdulni, nem felelek magamért! 

— Úristen — dermedt meg a Tanárn ő  —, mit követtem el?! 
— Semmit, csak maradjon veszteg ott, ahol áll. Majd szólok, ha leülhet. 
A két társa tekintete akkor' már szintén a Tanárn ő  átvilágított alakjára 

tapadt. 
— Az annyát, még a „szakálla" is látszik!... — súgta Öcsi Subara fülébe. 

7 



Pofa be és nem vigyor-
gunk!—dörögte a Tanítvány. 
— A „házkutatás" nem cir-
kusz! 

— Házkutatás? — könnyeb-
bültmeg a Tanárn ő  hangja. — 
Hiszen itt már mindent föl-
forgattatok — tért át ismét te-
geződésre. — Még te mond-
tad ... 

Én csak annyit mond-
tam, hogy maradjon vesz-
teg, ne mozduljon! ... Tudja, 
mikor láttam utoljára így a 
Tanárnőt? Amikor még ak-
kora voltam, mint az Öcsi — 
mutatott a suhancra. — Ak-
kor láttuk így, mint most. 
Megállta tanterem nyitott aj-
tajában, hátulról érte a fény 
és épp úgy mint most, meg-
világította az alakját. És az-
tán ennek a hatása alatt, de 
Kupak vezényszavára a 
szünetben mi fiúk az iskola 
mögé vonultunk, a bozótos-
ba, elővettük a micsodánkat 

és szintén a Vezér vezényszavára, verni kezdtük. Persze errő l a Tanárnő  mit-
sem tudott. Pedig naponként megismételtük a bozótbéli élvezeteket, hogy 
finoman fejezzem ki magamat. Mert mi egymásközt csak marokmarcsázás-
nak neveztük. Miközben fújtuk a dalt: Dari mocsok, csupa lucsok ... Tudja mi 
az? Öcsi mutasd be a Tanárn őnek! 

A Suhanc talpraszökött, a nadrágján keresztül megragadta merev nemiszer-
vét, így törtetve a Tanárn ő  elé. 

Csigavér!—dörrent a Tanítvány a begerjedtfiúra. — Nem bírsz magaddal? 
Nekünk se mindegy. Igaz, Subara? 

Ekkor a Tanárn ő  közelebb lépett az asztalhoz, elmozdulva arról a pontról, 
ahová a Tanítvány kemény szava állította. Falfehérvolt, de a hangja nyugodt, 
amikor megszólalt: 

Meg akartok erőszakolni? Tessék! Hárman talán csak elbírtok velem. 
A Tanítvány még sohasem került hasonló helyzetbe, így képtelen volt fel-

fogni, honnan a szorongatottakban ez a vakmerő  higgadság, ez a vérforraló 
nyugalom megalázóikkal szemben? Ezt a fajta magatartást a háború kitörése 
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óta nem egyszer tapasztalta. Itta szül őfalujában is. Olyan emberek részérő l is, 
akiket nem csak ő , az egész falu gyávának tartott. Ez a számára érthetetlen, 
felfoghatatlan magatartás mindannyiszor zavarba hozta, megbénította, vagy 
meghátráltatta. 

Az öklével verni kezdte az asztalt: 
— Nem lesz része abban az örömben, hogy megerőszakoljuk! De a rejtege-

tett fegyvereket tizenöt percen belül ide lerakja elébünk az asztalra! Megér-
tette? 

Gyermekem ... 
Tanítvány a szavába vágott: 

Nem vagyok a gyermeke! — mondta, majd hirtelen magyarra fordította a 
szót: — Én a Tanárnőnek még mindig a legrosszabb tanítványa vagyok. Ahogy 
emlegetni szokta. Meg a kis fattyú. A kis rác ... azt hiszi, tán nem jutott a 
fülembe? A Tanárnő  férje, a fővadász, a nevelőapámtól bevonatta a fegyvervi-
selési engedélyt. Hol van most az a híres fővadász? Magyarban? Tán csak 
nem fegyverestő l szökött át a határon? 

— Mindenét itthon hagyott és te már meg az embereid mindenét össze is 
szedtétek. A töltényeit, a vadászpuskáit, mindenét. A római cserepeit meg a 
római téglagyűjteményét itt vertétek szét az udvaron, a szemem láttára. 

Soka duma, az idő  meg múlik. Ha lejára tizenöt perc és a rejtett fegyverek 
nem fekszenek itt az asztalon, kénytelen leszek a Tanárn őt felpofozni! Megér-
tette? 

Máris kezdheted, gyermekem. 
Tanítvány talpraszökött: 

Megmondtam, hogy nem vagyok a gyereke! ... Subara, térítsd észhez! 
Subara föltápászkodott, sapkája a mennyezetet súrolta. Megkerülte az 

asztalt, a Tanárnő  előtt megállt. Bárgyú mosollyal mondta: 
A parancs az parancs! 

A pofont, ahogy szokta, most is visszakézbő l, minden erejét összeszedve 
sózta a Tanárnő  arcába. 

Tanárnő  megtántorodott, de nem vágódott el. Csak most, a pofon elcsat-
tanása után kapta tenyerét az arcához. A fejét lehajtotta, a szemét lehunyta. 
Hallgatott. 

Na? Vagy nem volt elég? —zuhintotta az asztallaphoz a géppisztoly agyát 
a Tanítvány. 

Azt csináltok, amit akartok. Túrjátok föl a házat. Gyújtsátok föl. Üssetek 
agyon. Rejtegetett fegyvert itt nem találtok. Ezt te is nagyon jól tudod — mondta 
a Tanárnő , arcát hirtelen két tenyerébe temetve. 

A hosszan beállt csendet Öcsi törte meg: 
Hát akkor főnök, mi a teendő? 
Semmi. Indulás! Mára elég volt. — Rácsapott Öcsi vállára: — De ha neked 

megtetszett ez a rongy, estére visszajöhetsz hozzá. 
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Öcsi, én is veled jövök! — lelkendezett Subara, majd megindultában hirtelen 
visszalépett a Tanárn ő  elé, megcsipkedte hullahideg, a falnál is fehérebb, az 
undortól, a visszafojtott könnyektő l meg a pofontól megpüffedt arcát s a 
szemébe röhögcsélve kérdezte: 

— Jó lesz, szöszi? 
Mint akiknek az égvilágon semmi dolguk és keresnivalójuk nem volt itt, 

unott slattyogással távoztak. Csak a kiskaput vágták be maguk után, hogy zen-
gett belé az utca. Szokásukhoz tartozott a nagy dér-durral való közlekedés. 
Különösen éjszakánként. 

Tanárnő  csak akkor emelte fel a tekintetét, amikor megbizonyosodott róla, 
hogy elmentek. A kiskapu durranása után. Megrémülve látta, hogy a szá-
rítókötél a kiteregetett ruhákkal már megint leszakadt. „Hiába, hiányzik az er ős 
férfikéz! ..." 

Most öblögethetek újra — szakadt fel bel ő le egy félhangos sóhaj s mint aki-
nek minden porcikáját összetörték, kitámolygott az éles napfényt ő l úszó 
udvarba, hogy összeszedje a porból a kimosott ruhát és újra felkösse, 
kifeszítse a szárítókötelet. A kert lábán, a töltésen túl valahol a rét felett vadga-
lamb szólt; kitartó turbékolása betöltötte a vakító nyári délután mozdulatlan 
csendjét. 
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Visszatérés 
Kosztolányihoz* 

Először is köszönöm a Szervezőknek a meghívást, s azt, hogy nem 
kötötték ki, mirő l, és nem korlátozták, mennyit beszéljek. A magam 
részérő l igyekezni fogok nem visszaélni a tisztelt hallgatóság türel-
mével. 

Gyermekkorom messzi távolából fölaranyló emlékeim — némelyike 
papírra vetve is — arra engednek következtetni, hogy első  „költő i" fellob-
banásaimat Kosztolányi költészetének köszönhetem. Úgy gondoltam, 
nem lesz érdektelen, ha itt most errő l beszélek, vallok, gyónok önöknek. 
Teszem ezt azért is, mert meggy őződésem szerint nagyképűség volna 
részemrő l, ha versenyre kelnék a Kosztolányi Napokon felsorakozó 
eminens tudósok, irodalomtörténészek, esztéták fejtegetéseivel köl-
tőnk — különben kimeríthetetlennek tűnő  — életművérő l. Nem kelek ver-
senyre, és nem is akarok. Mi több, szeretném erre a kis id őre elfelejteni 
minden utólag szerzett tudásomat Kosztolányiról, mindazt a kés őbb 
föltárt és megélt szépséget, amit költészetéb ő l meríthettem. 

Kosztolányi volt tehát az én ilyen-olyan költészetemnek a fellob-
bantója, amirő l jómagam sokáig, nagyon sokáig megfeledkeztem. De, 
ki ne fussak az időbő l! 

Az időpont: pontosan 55 évvel ezel őtt. A helyszín: Becse, ahol én 
ötödikes gimnazista vagyok, és két évvel korosabb osztálytársaimnál, 
akik szellemiekben mégis jóval fölöttem állnak, különösen irodalmi 
ismereteim és képzettségem tekintetében. (Ennek okait, bár érdekes 
volna, időszűke miatt nem taglalhatom.) 

És történt akkor, hogy nemzeti ünnepünk közeledtével, egyik jobb 
ízlésű  tanárom a kezembe nyomott egy verset, a címe Zászló, az írója 
Kosztolányi Dezső , akirő l én addig semmit sem tudtam, azzal, hogy 
fejbő l tanuljam meg, hogy elmondhassam az ünnepségen. Ne szaval-
jam majd, hanem mondjam, mert azt mondani kell. Mostani eszemmel 
arra vetek, azért választott ki éppen engem, mert azén hangom már túl 
volta mutáláson. Én valóban nem szavaltam, hanem elmondtam azt a 
verset. Furcsán hangzott: „Csak bot és vászon, de nem bot és vászon, 
hanem zászló." Furcsán hangzott, de végül is a lelkemig hatolt és az én 
lelkem is zászló lett, mint magáé a költőé. Másféle verseket szavaltak 
azokban az években. Egyiknek néhány sorára még ma is viszolyogva 
emlékszem: „Ordas oláh, csikasz cseh, rút rác eszi gyümölcsét, issza 
borait." A Zászló más volt: izzott, hevített, buzdított, de valahogy 
másképp és másra. 
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Nem sokkal azután a ke-
zembe került egy verseskö-
tet, a Modern költők antoló-
giája, amelynek verseit az ak-
kor már általam is ismert Kosz-
tolányi fordította magyarra. 
Ezeket a verseket olvasva 
nyílt meg előttem egy új világ, 
a versek világa, s olyan hév-
vel fogadtam magamba, hogy 
már magam is meg akartam 
szólalni ezen az új nyelven, a 

versek nyelvén, mondanom sem kell, hogy teljesen felkészületlenül, fel sem 
fogva korlátaimat. Paradox módon a h űvös és tartózkodó parnasszisták 
ragadták meg képzeletemet, ők vonzottak, a műveletlen kis paraszt süvöl-
vényt, talán mert éppen ezek ragadtak ki leginkább a valóságból. Egyik szo-
nett-kísérletemet őrizem ebből a korból. Engedelmükkel el is mondom, hogy 
illusztráljam a minden kétséget kizáró hatást: 

AZ ELMARADT NÁSZ 

Egyszer nászt ígért a Föld a Holdnak: 
Ha majd nem forr, száguld oly vadul, 
Fészkében a Sátán meglapul 
És konok fiai megnyugodnak. 

A Föld csalódott s ma is vára Hold. 
Tüze kialudt s jár az égen, 
Bágyadt rajongó, vak reménnyel. 
Már nem is ő  tán, csak az árnya bolyg. 

Mi földfiak nem szűnünk csatázni, 
Anyánk nászát örökre elásni. 
Félve száll a Hold a tájon át. 

Reménytelen gondol a nagy percre, 
Tudja rohanunk új ütközetre, 
Kialudván a vér mámorát. 

Abban az időben írtam a Péter-Pálra című  versemet is, amit a Jegy-be is be 
bátorkodtam sorolni. Itt csak az utolsó szakaszát idézem, mert rezignált 
attitűdje valahogy összecseng az előbbi kísérletével: 
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Kasza villan, és hiába 
Ének, ima — hull a kalász, 
Szaporodnak a keresztek, 
S egy lélek sincs, aki bánja. 

Ezerkilencszáznegyvenháromat írtunk, és háború volt. Ide idézném még a 
Téli vetésen című , már Szabad kán, 1946-ban írtversemnek egy sorát, amely-
ben az „ingva-lengve cselleng ő" varjú „Rekedt hangon sírja: kár". Hát ez is a 
Modern költőkbő l, illetve Poe versének üledékeként lopakodhatott versembe. 

Nos, ha elfogadjuk—és miért ne!—, hogy a költő  fordításait eredeti alkotásai 
közé sorolhatjuk, akkor kétségtelen, hogy kezdeti verseimben Kosztolányi 
irányította tollamat. 

Kosztolányi nyilvánvaló hatását kellene hogy tanúsítsa Játék című  zsen-
gém is, amely egy diákszerelem szenvedélyének s a tó el őterében álló osz-
lopba vésett Kosztolányi-verssoroknak, a 

„tündéri titkok titka, 
tiszta tó, 
tündéri tó."- nak 

az összeolvadása. 
Ha van még egy kis türelmük, azt is elmondom, elszavalom: 

JÁTÉK 

Csitt, Palics, ma csókot csenek! 
Itt úszik Ő : Isten-remek. 
A teste most nem hús, nem vér, 
Csurranó hab, tündökl ő  fény, 
Mit tükröd ont rá, tóm, s a Nap, 
E habra hintem csókomat, 
S hogy a fényhez árny ne érjen 
Vigyázz reánk, szent Szemérem! 

Honnan ez a könnyed játékosság akkor már a háborút is megjárt (de még 
mindig gimnazista) ifjú részérő l? Kosztolányi gyermeki tisztaságú, játékos 
szelleme szállhatott le hozzánk, úgy, ahogyan a nagy némettermészeti lírikus-
ról énekelte, már nem tudom, ki: 

„Walter von der Vogelweide 
lelke száll a táj felett." 
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Hogy mi lett a Játék vége, milyen elbírálásban részesült annak idején a 
költő  is meg az eszményképe is (ama nyárspolgári nyegleségével), no meg D. 
Z. diáklapunk a MUNKÁNK szerkeszt ője, amiért közölni merészelte, arról 
majd egy más alkalommal. Akkor elmondhatnám majd azt is, hogyan bukkant 
fel életemben újból a Zászló — támaszul — átváltani a kötetlen költ ő i beszédre, 
akkor, amikor megannyi költő i és poétikai hatások tömkelegében elmosódni 
látszott Kosztolányi befolyása. 

Végül (s ez már nem csak a kezdetekre vonatkozik!), az én Kosztolányi-
élményemet nem homályosítja el sem a származás (a polgári a plebejussal 
szemben) sem az alkotói attit űd (a mindent kizárólag költőként értelmező , 
szemben a költő i modortól és nimbusztól magát csökönyösen megfosztó s 
csakis mindennapi emberként megnyilatkozóval) sem az id őbeni távolság 
kettőnk fizikai léte között; nem semmisülhetnek meg olyan min őségek, mint 
amilyen az el-nem-fojtható érzelmesség, a mindenre kiterjedő  már-már kozmi-
kus részvét, az elnéző  megértés minden iránt, ami emberi-költ ő i érzékenység-
gel felfogható, kitapintható. 

Dehát, ezek nem poétikai min őségeket meghatározó elemek, inkább 
öröklött génjeinkbő l adódó tulajdonságok, mondhatná az esztéta jogosan. 
Lehetséges. Vagy mégsem? Valamiképpen a vers is formálhatja az embert, 
és — vallják egyre többen — írhatja a költőjét. 

* Elhangzott a Kosztolányi Napok rendezvényén. 
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1-3 

Kosztolányi kései 
verseinek személyiségképe* 

1947 tavaszán egy ifjú, még tizenéves költ ő  az elhatárolás szán-
dékával nyilatkozik a Nyugat-hagyományról, „mely Szabó Lőrincnek, 
Márainak vagy esetleg Sárközi Györgynek még jó, még nem árt meg, 
mertők hozzá tartoznak, ők még alkotó részei;". Ifjúi hévvel és az elválás 
programjával keresi a különbözést: „Én Babitson nevelkedtem és Kosz-
tolányin, mégis azon vagyok, hogy mindent kiirtsak munkáimból, ami 
rájuk emlékeztet. Nem a nagy korszak utórezgése akarok lenni..." 
Tegyem hozzá: ezt nem tiszteletlen ellenszegülésb ő l vagy a későbbi 
évekre jellemző  politika előreérzésébő l írja, hanem a legnagyobb tiszte-
lettel, ugyanakkor a legjózanabb számvetés eredményeként. Hiszen 
levelének címzettje szerepel „a nagy korszak" listájában, és épp ekkor 
fedezi fel az ifjú költőt folyóirata, a Válasz számára. Nem is a szakítás 
gesztusáért idézem e sorokat, hanem a jószem ű  rálátásért, amivel egy-
befogta, amit mi azóta is olyannyira különválasztunk. A monográfiák a 
magányos csúcsokat mutatják fel, a pályák bels ő  törvényszerűségeit 
kísérik, de a—tágan értelmezett—életrajzi összefüggésen túl a láncola-
tot, a belső  összefüggést alig érzékelik. Nem az egymásra hatás stílus-
következményeire gondolok, hanem arra az egyszerre érzékelésre, a-
mely az egymástól legtávolabbi csúcsokat is összehangolja, talán tuda-
tosan, talán öntudatlan összeköti. Ami alapján a fiatal Lakatos István a 
búcsú pillanatában egyetlen összeálló jelenségnek láttathatta Szabó 
Lőrincnek írott levelében a valahai nagy nemzedékeket. 

Legszerencsésebb az lehet, ha azt a pillanatot vizsgáljuk, amikor 
több nemzedék egyszerre van a csúcson. A harmincas évek els ő  
felében újul meg Babits lírája, érkezik els ő  nagy összegezéséhez 
Szabó Lő rinc, teljesedik ki József Attila költészete. És — témánk is ide 
köt: — ekkor születnek meg Kosztolányi kései remekei. 

Egymástól függetlenül micsoda eredmények! A krónikás emlékezet 
tudja, hogy közel egyidősek a művek, mégis csak az időbeli egyezés 
alapján sorakoztatjuk egymás mellé őket. Mert hogy is jelenthetné u-
gyanazt, még ha hasonlóan mondják is, ha Babits meg-megtorpanó de 
végül határozottan csattanó, célba találó hangján, József Attila törvényt 
kereső , bűntelenül is a bűnös kivetettségére döbben ő  kétségbeesett 
bizakodásával, Szabó Lőrinc agresszív életigénnyel a létezésben rá 
osztódott jogokhoz ragaszkodó rideg szenvedélyével vagy Kosztolányi 
a búcsúzás pillanatait megrendült áhítattal ünnepl ő  halotti beszédével 
fogalmazódik meg. Vagy mégis jelezheti ugyanezt? Régóta keresem az 
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Babits, Juhász és Kosztolányi a Tisza-parton. 

összegező  képet. Most talán egy téma összeszikrázását követve megrajzol-
hatom. Kosztolányi kései remekei szinte kínálják a lehet őséget. Verseket, a-
melyeket külön-külön jól ismerünk, szakítsuk ki beidegzett kereteikbő l, olvas-
suk egybe: a montázs az eddigi értelmezések b ővítését seg ítheti, talán új össze-
függést is nyilvánvalóvá tehet. 

Kosztolányi verseinek 
az egész életművet átszö-
vő  motívumait összeszá-
lazták már nem egyszer. 
Elsőként talán Szauder 
József a Hajnali részeg-
ségrő l írva, majd pedig 
monográfusai, Kiss Ferenc 
és Rónay László. De bár-
mely kései versérő l írjanak 
is (mint Szabó Ede a Kö-
nyörgés az ittmaradókhoz 
és Vajda Endre a Halotti 
beszéd esetében), mind-
nyájan egyetértenek Sza-
uderral, aki, miután a Haj-
nali részegséget montázs-

szerűen összerakta az előző  versekbő l, megállapítja: a kései összegezés 
bárha következik az előzményekbő l, azoktól minőségileg különböző  alkotás 
születik. A kései versek léte irreverzibilis folyamat eredménye: vissza nem 
bonthatók alkotó elemeikre. Ezek a művek lényegileg mások. Ha pedig Kosz-
tolányi pályáján csak formálisan kapcsolhatók az el őzményekhez, hátha egy 
másik rendszerben találhatjuk meg valódi helyüket: a kortárs költ őknek 
pályájuk korábbi szakaszait hasonlóan csak formálisan követő , valójában 
azoktól lényegileg elkülönböz ő  ekkori eredményei között. Ezt a min őségi 
különbözést szinte mindegyik költőtársa pályáján külön-külön megtaláltuk. 

A filológiai és a filozófiai összehangzások bármikor kimutathatók, csak 
szorgalom és figyelmes szem kell hozzá. Én most egy másfajta összefüggésre 
figyelek, túl a filológián és innen a filozófiai jellemz őkön. Ahogy a különböző  
alkatú, az élet értelmét más és másként értelmez ő  költők mégiscsak ha-
sonlóan és korábbi megnyilvánulásaiktól lényegesen különböz ő  módon helye-
zik el az embert ebben az életben. Ahogy ráéreznek az emberi létezés dimen-
zióira, átélik — Németh László programot adó regénycímével jellemezve — az 
emberi színjátékot. Kiindulásul válasszunk egy szembeötl ő  párhuzamos-
ságot: idős és fiatal költő  egyszerre, szinte ugyanazokkal a szavakkal mutatja 
be az embert. Amint éppen egy ember. Kosztolányi egyetlen versbe sűrítve 
egy korszak költő i jelszavát is megfogalmazva, Szabó Lőrinc versrő l versre, 
hang nemrő l hangnemre váltva. 
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Kosztolányi: 

Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
nem élt belőle több és most sem él, 
s mint fán se nő  egyforma-két levél, 
a nagy időn se lesz hozzá hasonló. 

Keresheted őt, nem leled, hiába, 
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, 
a múltba sem és a gazdag jövőben 
akárki megszülethet már, csak ő  nem. 
Többé soha 
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. 

Szabó Lő rinc: 

Ez vagy. ez a test, mely 
mint szent kerítés 
őriz örökké; 
s értsd meg: csak egyszer! 
csak most! csak itt! és 
sehol soha többé! 

egyetlenegy vagy 
egyetlenegyszer 
s oly árva, mint az isten. 

Ennek az egy embernek a léte a véletlennek kiszolgáltatottan, a maga 
veszélyeztetettségében, kiszámíthatatlanságában mutatkozik meg: 

Kosztolányi: 

Édes barátaim, olyan ez éppen, 
mint az az ember ottan a mesében. 
Az élet egyszer csak őrája gondolt, 
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...", 
majd rázuhant a mázsás, szörnyű  mennybolt, 
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...' 

Szabó Lőrinc: 

Az életet adja, adja, 
egyszerre csak abbahagyja. 

Nem kéne még valami hozzá? 
kérdeztem én kíváncsian. 

Nem hát - felelt ő  - ez az élet, 
ebben már minden benne van. 
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Ez az élet így a maga linearitásában csakis torzó lehet, marad „így a leltár is 
töredék". A jövőtő l nem várható összegezés, az ember múltja biztos csak, és a-
mit a jelenben át tud fogni, magába képes gy űjteni. Mindketten levonják ezt a 
következtetést is újabb versekben. Az így értelmezett élet értékét a kiemelt 
időpillanatok adhatják. A pillanatok feldúsítódnak, mitikus távlatokat nyernek. 
Szemben a pusztulással, a szenvedéssel, a halállal. Szemben a megsejtett 
katasztrófával. 

Kosztolányinál: 

Szép életem, lobogj, lobogj tovább, 
cél nélkül, éjen és homályon át. 
Állj meg, te óra és d őlj össze naptár, 
te rothadó gondoktól régi magtár. 

Szabó Lő rincnél: 

„Az örökkévaló világnál 
többet ér egy perc életed." 

„Egy perc örömöd többet ér, 
mint a Föld minden szenvedése." 

Alig több mint öt éven belül születnek ezek a versek, montázsuk új költ ő i 
program születésérő l tanúskodhat. Szabó Lő rinc Egyetlenegy vagy című  
verse 1930. szeptember 28-án jelenik meg a Pesti Naplóban, a Halotti beszéd 
ugyanitt 1933. április 16-án. A Sivatagban egy hét múlva szintén ebben a lap-
ban, a Szeptemberi áhitat a Nyugatban, 1935 októberében, a Lóci verset ír 
pedig Az Est 1936. április 15-i számában. Maguk a versek hangnemükben, 
témájukban ugyanakkor annyira különböznek, hogy közvetlen hatásra egyik 
esetben sem gondolhatunk. A rálátás távlata kell, hogy összekapcsoljuk a 
különben oly igen különböző  költő i világokat. Távol tartva magukat minden-
fajta közösségtő l, szertartást celebrálnak: az egyik halotti beszédet tart, a má-
sik tanítást közöl. Kosztolányi Halotti beszédének célja: „Okuljatok mindannyi-
an e példán." Szabó Lőrinc pedig, előbb felkiáltójellel harsogva, utóbb kije-
lentőre változtatva szuggerálja: „megtanuld". Valami nagyon fontos lehetez az 
üzenet, ha két ennyire különböző  alkatú ember, és legalább ennyire eltérő  jel-
legű  költő  ugyanazt hangsúlyozza, nemcsak önmaga számára tudatosítja, 
hanem tanulságul mutatja fel. 

Ez alatta fél évtized alatt mi történt a történelemben? Nagyon jól tudjuk. Az 
egyes költők pályája hogyan alakult ennek hatására, életük íve merre hajlott? 
Monográfiák dolgozták fel. Hogy a költészet hogyan tájékozódott ez alatt? Erre 
keresem a választ. A közös nevez ő  — azt hiszem az embernek mint egyes 
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embernek a felmutatása. A menekülés paradoxona lenne ez vagy a szükségsze-
rűen várt eredmény? Mit jelentett ebben a fél évtizedben ez az egyes ember? 

Minőségében különbözik jelentése a korábbi korokétól és a megel őző  
évekétő l. A magyar költészet—a líra szubjektumra-építettségéb ő l és nagyfokú 
érzékenységébő l következően — az elkövetkező  évtizedek katasztrófáira ezál-
tal készült fel, hosszú id őre sugárzó példát teremtve. Kihíva nem egyszer 
kortárs félreértést, a konkrét jelenségekre azonnali választ sürgető  publicisz-
tika rosszallását, de rászolgálva még inkább utólagos igazságszolgáltatásra. 

Pokoljárás — a magány mélypontjának ez az esztétikai kategóriává vált 
metaforája ekkor kapja meg érvényességét. A magány, az utóbbi két év-
század emberének meghatározó élménye, amely különböz ő  előjelekkel fe-
jeződik ki a művészetek történetében, ekkor min őségi változáson megy át. A 
magány — mozgalom híján — a tiltakozás és a „felesleges ember" nietzschei 
vagy puskini változatai. Vagy — ennek ellentettjeként — a tömegkultúra velejá-
rója, az igénytelenség következménye. Ekkor ellenben a fennálló rend vé-
delme és támadása egyként korporációs szervezetekben valósította meg 
magát, a személyes sors, az egyén érdeke kívülrekedt az egymás ellen szer-
veződő  világok érdeklődési körén. „Holnap vagy holnapután"-ra halasztódik a 
pillanat, amikor az egyes ember sorsára „kíváncsi lesz az id ő". Olyan politikai 
erő  is megjelenik a láthatáron, amelyik „éljen a halál" jelszóval manifesztálja 
magát, és mindenféle radikalizmus vagy forradalmi mozgalom is kirekeszti, 
individualistának minősíti az ember személyes megnyilvánulási igényeit. Így 
kényszerűen magára marad aki programszerűen elkülöníti magát, és az is aki 
személyes igényeit fenntartva akar csatlakozni. Példa lehet erre az addig a 
baloldali mozgalom irányában is tájékozott, az irodalmi szervezkedésekben 
hajótörött Szabó Lőrinc éppúgy, minta kommunista párttal való konfliktusaiba 
is belerokkanó József Attila. 

A magány kívülrő l nézve bűn, belülről átélve végső  kényszerűség: a pokol 
megtestesülése. Kényszerűség, amely épp ezért csak átmeneti állapot lehet. 
Úgy válik a magány létélménnyé, hogy az egyben magában hordozza a fordu-
latot is: az erőt vevést a pokol kapuin. Gondoljunk a Reménytelenül vagy a Téli 
éjszaka pszichológiai, illetve kozmikus magányára. Vagy a Szappanos víz 
létezésélményére. A „sok egymáshoz kötött világ" így tud megnyilvánulni, 
éppen a halállal szemben, annak tudatában. Az egyes ember a világ egész 
szenvedését veszi magára, feloldást ha már magának nem is, de legalább 
„másoknak remél"-ve. Nemcsak a bűn hordozása, hanem az áldozat vállalása 
is. „Hát nem mibennünk fáj a világ, ha vannak sebei?" — kérdi Szabó L őrinc. A 
költemény épp az áldozatvállalásról is tanúskodik. Belevon a pokoljárás szer-
tartásába, a személyes létezésre és ezzel együtt az egyént felel ősségre 
ébresztve. Az egyes ember passiója az egyetemes ember sorsát példázza. A 
személyes sorsvállalás a másik személy életét hivatott segíteni: 
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Szállj költemény, szólj költemény 
mindenkihez külön-külön, 
hogy élünk ám és van remény, - 

József Attila legfontosabb ideológiai, történelmi, s őt poétikai és lételméleti 
mondandóit ad hominem, egy-egy közvetlen társhoz, baráthoz, vitapartner-
hez, vágyott szeretőhöz szólva fogalmazza verssé (Alkalmi vers, Magad 
emésztő , Thomas Mann üdvözlése, Hová forduljon az ember..., Óda). A vers, 
a költemény jelentősége éppen ebben, a katarzist hordozó szerepben emelke-
dik meg. A század eseményeiben mellőzött személyes sors jelentőségét 
mutatja fel. Poétikai dekórumból hiányt pótló tetté válik. 

Ebben a harapófogóban éppen a hiány leírása kap pozitív töltést, az egyes 
ember a maga „egyedüli példány" mivoltában — hogy végül is Kosztolányi 
Halotti beszédére utaljak. Kiss Ferenc hangsúlyozza a fi lológiai tényt: a Halotti 
beszéd megelőzte Kosztolányi betegség-tudatát. És más ihleti, mint korábbi 
halál-rettegése. Az emberi lét értékének devalválódásától megretten ő  ha-
landó ünnepi megnyilvánulása. A történelemben érzékelt hiány tudatosítása. 
Leegyszerűsítve: ebben a versben vált át Kosztolányinál az öröklött póz, a 
hagyományos dekadens haláltudat az élet értékének hirdetésére. Mint ahogy 
a Sivatagban című  Szabó Lőrinc-vers esetében a Baudelaire-i „spleen" vált át 
„ideálra", mint arra Kulcsár Szabó Zoltán gondol a verstéma metamorfózisát 
követve. Kosztolányi pedig szinte az ismeretlen katona ellenképeként megal-
kotja az ismeretlen ember emlékm űvét. És ahogy az ismeretlen katona sírja 
mindenütt a történelmi Pantheonhoz kapcsolódik, úgy kap az elhunyt mérnök 
élete-halála ebben az emlékbeszédben történelmi, földrajzi és természettu-
dományos, sőt mesés-mitikus távlatot, ünnepi alkalmat. A történelemb ő l kilép-
tetett ember ezzel megkapja az ember történetében a maga méltóságát: az 
autentikus időben — szemben a most-pontokra szakadó történelmi id ővel. Az 
emberi történet klasszikus méltósága kerül ezzel szembe a történelembe 
belevesző  ember sorstalanságával. 

A vers méltatói már elsorolták a szerencsés egybeesések sorát, amiknek 
következménye a remekmű  megszületése. Ahogy az „ötven felé" közeled ő  
költőben a téma — az egyes ember sorsa, léte — a számadás kényszerével 
szembesül, és ahogy a történelem előre vetülő  árnyai szükségessé teszik a 
figyelmeztető  megszólalást. De túl ezen, most éppen azt a költészettörténeti 
szerepet kell hangsúlyoznom, amelyre szinte elsők között érzett rá Kosz-
tolányi — épp a verset kiváltó személyes pozíciója, hangoltsága révén. Ezért 
több ez a költemény, mint Kosztolányi egy sikerült verse vagy csak egyetlen 
korjelző  dokumentum. Olyan alkotás, amely szükségszerű  létrejötte révén 
sugárzó erővel bír, évtizedekre mintát teremt líránk menetében: olyan poéti-
kailag átgondolt megoldásként jelenhet meg, amely lebontva, akár még 
jelszóként is tudatosodhatott mindenkiben „külön-külön". A kultúrhagyomány 
ellenében megépülő  poétikai esemény egyben visszaveszi — egy más minő-
ségben immár — kulturális védő  szerepét is. Talán éppen ennek a poétikaira 
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1932-ben a Zeneakadémia művészszobájában. 

ráépülő  közvetlen üzenetküldő  Halotti beszédnek a visszaigazolása József 
Attila Európát sirató, önmagában hasonló szerepkört megépít ő  halotti beszé-
dének Kosztolányit személy szerint is említő , sokat idézett betéte: 

Most temettük el szegény Kosztolányit 
s az emberségen, mint rajta a rák, 
nem egy szörny-állam iszonyata rág 

Ezáltal az egyes ember versbéli funkciója is megváltozik. A történelem elle-
nes történelemmel és a társadalom ellenes társadalommal, de még a forrada-
lom ellenes forradalommal is szemben „mint különös hírmondó" léphet fel, 
ünnepi jóslatként hirdetve a létezés természetes rendjét. 

mint akit nagy hír kerget le hegyér ő l 
és ha kérdik a hírt, nem bír mást mondani: Ősz van! 
nagy hírként kiáltja amit mindenki tud: Ősz van! 

Mint valaha a „legyen béke már!" követel ő  sóhaja, most ennek a mozdítha-
tatlan ténynek a kimondása milyen bels ő  erőt kíván Babitstól. Valami lényegest 
mond ki, ellenében a versben felidézett világnak. Kosztolányi egy emberre 
hivatkozik, Babits az egy embernek a „különös" szerepére érez rá. Kimondani 

azt, amit mindenki tud, 
nem kellene ahhoz 
„nagy és kiváló" em-
ber. Avagy ha min-
denki mást mond, 
mint ami van, akkor 
mégis nagyság és 
kiválóság kívántatik 
ahhoz, hogy egy em-
ber kimondja azt, a-
mit mindenki tud? Le-
het, ez éppen az e-

•gyes ember felada-
ta? Hiszen Babits 
szavát majd József 
Attila elhaló végsza-
va erősíti fel, vissz-
hangozva a halál tor-
kából: 

Szép a tavasz és szép a nyár is, 
de szebb az ősz s legszebb a tél, 
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És távolról Radnóti tanúságtétele kapcsolódik hozzá. 

Olyan, ki tudja, hogy fehér a hó, 
piros a vér és piros a pipacs. 
És a pipacs szöszöske szára zöld. 

A természet szabályosan beteljesed ő  ciklusai — a nap- és évszakok — olyan 
rend jelképei, amelyek az ember harmonikus létezését biztosítják. Az Esz-
mélet kozmikus József Attila-i egy napja éppúgy egy személyiség önmegis-
merését is segítheti, minta téli bodzabokor látványából megidézett életképek 
sorozata Szabó Lőrinc Egy téli bodzabokor című  versében. 

A pillanat, amelyet a töredékes élet menetéb ő l szakítunk ki — az autentikus 
idő  a most-pontokra szakadó ellenében —, ezért feledtetheti a világ összes 
szenvedését. Újfajta hangsúlyt kap: rálátást ad a világ teljességére. Ha a 
történelem eltorzult és a természetes tények kimondása-átélése ünnepi pilla-
nattá lényegül át, akkor a „harc az ünnepért" már nemcsak individuális prog-
ram, hanem a „kizökkent idő" helyretolásában való részvétel. „Szép a forrás — 
fürödni abban." — mint az Ars poeticában József Attila írja. Az ünnep: a dolgo-
kat ismét azonossá tenni önmagukkal. A poklokon diadalvevés harmóniája ez. 

Kosztolányi utolsó versei ennek az azonosság-keresésnek a remekei és 
mintái. A Szeptemberi áhítat a van és lehetne szembesítése, varázsolás. A 
haldokló ember a rövid haladékot az élet teljességének átélésére használja. A 
pillanatok mitikus távlatot nyernek, a szellemi és testi élmény bennük szeretne 
világ-nagyra nőni. Szürke kis jelenetek színpompás versrészletként állnak be 
a gazdag élet montázsába. És hogy ez a vers közvetlen mintát is teremt, két 
szélsőséges példát idézzünk: Dsida Jenő  jellegzetesen töredékben maradt 
életösszegezését a Tükörelő  tt, és a Harc az ünnepért diadalát éppen termé-
szetverseiben elérő  Szabó Lőrincet, amint a téli bodzabokor csupasz ágai-
nak látványában az évszakok rendjének, sőt az emberi élet korszakainak tel-
jességét idézi fel. 

De mindez csak varázslat. A légiés harmónia mindnyájuknál vissza-
visszautal múlandóságára. Mi lesz, ha a varázsló eltöri pálcáját? Az id ő  legyőzi 
az időbő l kiszakított pillanatot? 

Lehet-e a varázslatot állandósítani? Ha egyszerre érzékelteti az id ő  mú-
lását és az id őn kívüli pillanat végtelenét. A Hajnali részegségben ez az, ami 
sikerült. Ahogy Goethe szavát ekkor formálja magyarrá és aktualizálja ezzel 
Szabó Lőrinc, a Kner-féle nagysikerű  hármaskönyv-antológiában: 

Annak nevében, ki művein át 
öröktől fogva építi magát; 
annak nevében, aki szeretet 
és hinni erő  és alkotni tett; 
annak nevében, ki, bárhogy hívod, 
lényegében mindig örök titok: 
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füllel és szemmel amit csak bejársz, 
mindenütt az ő  mására találsz, 
s tűz-szellemednek, bár útja az ég, 
mára hasonlat, a kép is elég; 
valami vonz, visz vidáman tovább, 
s amerre jársz, kivirul a világ: 
szám és idő  elvész a semmiben 
s minden lépésed egy-egy végtelen. 

A Hajnali részegség előhangja is lehetne. 
Vallásos élmény lenne? Maga Kosztolányi utolsó szerelméhez írott levelei-

ben korábbi —tehát a Hajnali részegség idejére is vonatkozó — materializmusát 
említi. De tudjuk, mása gondolkodó ember, más a sóvárgó, megoldást kereső  
egyén és más az ezeket az élményeket esztétikai alakzattá szöv ő  költő . Szau-
der József klasszikus tanulmányának záró soraiban fogalmaz a lényegre 
utalóan: „Mit jelentsen ez a vendégség? Nem tudjuk. Éppúgy jelentheti az élet 
kimeríthetetlen bőségét, halhatatlan gazdagságát (a Szeptemberi áhitatban), 
minta földön túli, örök élet szépségének, múlhatatlanságának sejtelmét (így a 
Hajnali részegségben). A megváltás eszméje, a testen túli lét nem idegen 
Kosztolányitól, de nem vezeti át se tételes metafizikába, se megtérésbe. Égi 
élményének remegő  áhítata határsávra esik: arra, ahonnan a megváltásért 
esengő  lélek lebukik, mert későn érte el szemével az égi vendégséget, de föle-
melkedik a költő , mert látomása tökéletesen szép volt." Szauder szép és pon-
tos jellemzése azt az aurát jellemzi, ami — a versb ő l kiolvashatóan — az egyes 
embert körülveszi. Az élő  embert. Mert tematikailag ezáltal különbözik a halál-
ban gyökerező  korábbi Kosztolányi líra a halál tudatában írott kései versekt ő l: 
korábban a meghalás, a halál ténye, egy-egy halott képe izgatta. Pontos rajzo-
latai a hideg tűvel metszett képekre emlékeztetnek. Mosta halál felé vezet ő  út 
állomásainak rajzában az élet jeleneteit emeli ki. Még a szenvedés is élettény-
nyé válik. Sajátos poétikai kett ősségben realizálódik mindez: az ellobbanó élet 
tényeinek pontos számbavételét kapjuk, de a verseket az ódai hangvétel telíti: 
az „áhítat", a „részegség", az ünnepi „beszéd". A sztoikus tudomásulvételt 
egybeszövi az epikureus gyönyörködéssel. Felvillantva ezzel az egy ember 
különböző  dimenzióit. Korábban a verset különböző  észleleteihez kötötte. A 
gyakori ciklikus szerkesztés éppen a verseknek ezt a szétpergését volt hivatott 
ellenpontozni. A Halotti beszéd felfedezése: rátalál az egyetlen emberben 
együttélő  különböző  dimenziók szabad kiélésére. Egyszerre hív ő  és hitetlen, a 
fájdalomra koncentráló és mindenben elgyönyörköd ő , ifjúságára emlékező  és 
legszűkebb környezetébe záruló. Mennyi ellentét egészítheti ki egymást. 

Mint ifjúkori barátja nagy összegez ő  művében is, amelyet ő  már nem olvas-
hatott. A Jónás könyvében mily végletek: Jónás a cet gyomrában, a próféta az 
agórán, és az Úr kiszámíthatatlan bölcsessége. Nemes Nagy Ágnes meg-
győző  olvasatában a három dimenzió együtt adja a teljes emberi sorsot. A 
Hajnali részegség és a Jónás könyve így, ebbő l a szempontból — minden 

23 



egyéb, lényegi különbözőségük mellett — iker-versek. Az egyik értelme-
zéséhez éppen a másik megfejtése vihet közelebb. Hiszen a két költemény 
szerkezete — ha a versek dimenzióit vetjük egybe — fedi egymást. Lehet az 
ember magányos vagy hajthatja bármily kényszer a cselekvésre, egyszerre 
érzi a maga egyszeri, esendő  és behatárolt voltát — akár egy éjszakai dolgo-
zószobában akár a próféta-sors furcsa véletlenei között — és él benne a vágy: 
megfejteni ennek az egyszeri létezésnek az értelmét. A kivételes pillanat: ami-
kor az egyes ember az ember lehetőségeivel találkozik. Költője válogatja, 
hogyan reagál erre a találkozásra, hogyan fordítja le önmaga számára. A nagy 
költészettörténeti pillanat: magának a találkozásnak a ténye. Ezáltal tölt be 
történelmi küldetést a költ ő , aki képes megragadni ezt az élményt. 

A küldetéses költő  és a küldetést ismét és ismét elhárító egyként rádöbben 
valami alapvetően fontosra, amit éppen a költészet jellegzetességével — a 
Szauder-esszé szavával a tökéletesen széppel, tehát az esztétikum szférá-
jában — lehet legpontosabban kifejezni és tudatosítani. Felmutatni a változó és 
az egyes emberrel mind kevésbé tör ődő  világban az ember értékét és az 
emberben jelenlévő  lehetőségeket. 

Ami az adott történelmi pillanatban publicisztikusan tekintve sz űkítésnek, 
kirekesztésnek tűnhetett fel, még a politikában is állásfoglalássá lényegül át az 
utódok szemében: éppen a — szó szerint vett -- humanizmus megnyilatkozási 
lehetőségének bizonyult. Mert háborúk, forradalmak, eszmeharcok viharzot-
tak az elkövetkező  évtizedekben, de a költő  mit mutathat fel, azóta is érvénye-
sen? Az esendő  és mégis sok lehetőségű  embert. Ennek a Halotti beszédnek a 
kisugárzására csak néhány ötletszer ű  példát, a következő  évtizedekbő l. 1947- 
bő l Sőtér István Judás-drámáját idézném, ezt visszhangozza visszatekintve 
és előre nézve, számot vetve és már ismét elborzadva: „Azt akarom, hogy min-
dig emlékezzék rád! Emlékezzék Judásra, a gyarlóra és magányosra, a 
becsvágyóra és bukottra, a mohóra és kirekesztettre! Azt akarom, hogy 
emlékezzék az emberre! Azt akarom, hogy ne feledkezzék meg az emberrő l, 
az emberiség kedvéért!..." Vagy idézzem Nemes Nagy Ágnes Ekhnáton-ver-
seit? A magányos embert kemény ösztökével önmaga felett, amint nehéz, 
emberpróbáló időben biztatja és megítéli egyszerre önmagát, megismételve 
az iker-versek szerkezetét, igaz, keményebben, mint tette a Hajnali részegség 
költője, és magányosabbnak látva az ember sorsát, mint a Jónás alkotója. És 
idézzem Vas István összegezését 1970-b ő l, az olyannyira hangsúlyos cím-
mel: Mit akar ez az egy ember? 

Persze, ha ugyanazt mondják is, vagy hasonló szerkezetet követnek, 
újabb tapasztalatok ösztönzik az „ugyanazt". 1947-ben, amikor Lakatos 
bevezetőmben idézett levele kelt, a Tücsökzene megjelenésének idején úgy 
látszott: a Nyugat-korszak lezárult. Mint Nyugat-korszak, minta lírai reagálás-
nak egy sajátos, korhoz kötött módozata valóban le is zárulhatott. Ugyanakkor 
a harmincas évek elején ez a fél évtized a magyar lírának sajátos csúcspontja: 
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a világ feszültségeibő l annyi energiát gyűjtött magába, hogy máig sugárzik 
ereje. 

Egy olyan irodalomtörténeti pillanat tanúi lehetünk ezáltal, amely poétikai-
lag is kiemelkedik: a megalkotott személyiség önmagában kiváltja megalkot-
hatóságának kételyét: az adott szöveg önmagát teszi kétségessé: grammati-
kailag formálódik a dialógus. Ugyanakkor ennek a dialogicitásnak visszake-
resődik a poétikailag autentikus múltja és a köréje szövődő  kérdezésmódban 
egyfajta új klasszikusság esélye formálódik. Poétikai határhelyzet: a dialogi-
kus poétikai gyakorlat klasszicizálódása. A poétika alakulása megteremti a 
maga mitológiáját is (minta világirodalomban Benn ellenében a kései Yeats és 
az Elégiák Rilkéje, T. S. Eliot, Ezra Pound, Szabó Lőrinc, és én ide olvasom 
részben Kosztolányi, Babits és József Attila utolsó hangjainak egyik szó-
lamát). 

De ugyanez a pillanat — mai hori-
zontról visszatekintve — a poétikán túl 
éppen kultúrahordozó tényez őként is 
megjelenik, üzenetként éppen maga-
tartásformáló erejével szól bele a 
konkrét történetbe és ezáltal a század 
nagy etikai krízishelyzetébe is. Sze-
rencsés pillanat: egyszerre poétikai 
esemény és etikai üzenet. 

Hogyan volt ez lehetséges? Jó ver-
set mindig is írnak, nagy teljesítmé-
nyek máskor is születnek. Ekkor meg-
találták költő ink a nagy történelmi szereposztásban a költészetre osztódó fela-
datot. Különböző  hangon, más-más témában, eltérő  világnézeti indíttatással, 
de összemunkáltak. Egy poétikai feladatban: a dialogikus poétikai gyakorlat 
klasszicizálódásában. De azt is mondhatom, túl ezen éppen abban, amit 
kortársaik nem akartak észrevenni: egy történelmi feladat feltalálásában és 
beteljesítésében. 

Valóban ez volta történelmi feladat? Hadd idézzek egy nem költ ő  kortársat, 
Kemény Gábor, a tő lük politikailag oly távol álló marxista pedagógus látleletét 
1935 elejérő l: „A fiatalnak az az érzése, hogy nem lesz értelme a munkájának 
se lelkileg, se társadalmilag nem tud elhelyezkedni, az öregnek az az érzése, 
hogy nem voltértelme az életének j...] Határvonalhoz jutottunk, melyben a régi 
rend már nem tud hatni, az új rend még nem jutott érvényre, s e határvonalon 
az egyetlen egy kínzó és kegyetlen bizonyosság az, hogy — nem kell az 
ember." A Gondolat nyitó cikkeként megjelent tanulmány címe: Kell-e az 
ember? Az ő  szava nemcsak kritikus, de önkritikus megszólalás: következ-
tetését lánya és veje vonja le: Kemény Katalin és Hamvas Béla. 

És maguk az idézett alkotók ezalatt? Meglehet ős távolságban. De nem így 
van-e majd minden korszakban, kivéve ha a valamilyen poétikai mozgalom 
vagy a végveszély rettenete zárja szekértáborba? Ez az öt év még nem ilyen 
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mondhatom, túl ezen éppen abban, amit kortársaik nem akartak észrevenni: 
egy történelmi feladat feltalálásában és beteljesítésében. 

Valóban ez volta történelmi feladat? Hadd idézzek egy nem költő  kortársat, 
Kemény Gábor, a tő lük politikailag oly távol álló marxista pedagógus látleletét 
1935 elejérő l: „A fiatalnak az az érzése, hogy nem lesz értelme a munkájának 
se lelkileg, se társadalmilag nem tud elhelyezkedni, az öregnek az az érzése, 
hogy nem voltértelme az életének [...] Határvonalhoz jutottunk, melyben a régi 
rend már nem tud hatni, az új rend még nem jutott érvényre, s e határvonalon 
az egyetlen egy kínzó és kegyetlen bizonyosság az, hogy — nem kell az 
ember." A Gondolat nyitó cikkeként megjelent tanulmány címe: Kell-e az 
ember? Az ő  szava nemcsak kritikus, de önkritikus megszólalás: következ-
tetését lánya és veje vonja le: Kemény Katalin és Hamvas Béla. 

És maguk az idézett alkotók ezalatt? Meglehet ős távolságban. De nem így 
van-e majd minden korszakban, kivéve ha a valamilyen poétikai mozgalom 
vagy a végveszély rettenete zárja szekértáborba? Ez az öt év még nem ilyen 
időszak (bárha '33 elején egy rövid időre már majdnem összezárja a pánik 
literátorainkat, Hitler hatalomrakerülésének riasztó pillanatában, mint err ő l 
Tasi József izgalmas Babits-tanulmánya dokumentumokkal beszámol vagy a 
baloldali mozgalmak másként ijeszt ő  torzulásainak képekkel való dokumen-
tálása, mint ezt Márai albuma ugyanekkor megjelenteti Párizsban és Buda-
pesten). 

A fényképezőgép lencséje tanúja minden fontosabb összejövetelnek ek-
kor, és már otthonos az intim társaságokban is. Az „egybeolvasott" négy költ őt 
mégis hiába keresnénk ez id őben közös csoportképen. Egyetlen együttes 
jelenlétük jóval korábbi, 1923. . május 20-i, a Juhász Gyulát ünneplő  baráti 
körbő l. Ebben a fél évtizedben még hárman is csak két alkalmi képen láthatók 
egyszerre. A korábban oly gazdag tartalmú levelek elmaradnak, ha fordulnak 
is néha egymáshoz, legfeljebb tárgyszerű  értesítésekkel. Ritka kivétel József 
Attila beszámoló levele szívszorító megpróbáltatásairól —, az is hivatalos jelle-
gű , a Baumgarten kurátornak szól. Vitacikkek, kemény hangú kritikák, nehez-
telő  megjegyzések előzték meg az ekkori fagyos távolságtartást. Sőt, újabbak 
robbannak: Király István foglalta össze az 1933-as Babits-Kosztolányi-po-
lémiát. „Eltávolodtunk, bár ez mindkettőnknek fájt; félreértések is estek köz-
tünk, amiket a régi szenvedélyes rajongás emléke csak nehezített. Kés őbb a 
felhők eloszlottak. De az óra már délutánra hajlott, a reggeli friss, forró 
ragyogás nem tért vissza többé" — írja Babits Kosztolányira emlékezve, de 
mindnyájan mindegyikükrő l leírhatnák ugyanezt. Külön naprendszerek, más-
más bolygókkal. 

Bár figyelik egymást. Nagyon is. És néha, a legfontosabbal, versekkel 
üzennek, előbb Szabó Lőrinc, majd József Attila Babitsnak: Nyári hajnal, 
Magad emésztő  . Vívnak is, életre-halálra: így születik az Esti Kornél éneke. 

* Elhangzott a Kosztolányi Dezs ő  Napok rendezvényen. 
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TERMÉKENY HOMÁLYBAN* 
Kosztolányi életrő l, halálról, irodalomról 

A századfordulón a tizenéves Kosztolányi naplót kezd írni. A családi 
védettség adottságai között elképzeli, milyen jó is lesz, ha meglett 
emberként föllapozza a jegyzeteket, miközben a kandalló mellett kis 
csevegő  gyerekek ülnek, mellette pedig egy szép és jó feleség, akivel 
megoszthatja a föld örömeit, terhét. Patriarkális ábrándozását azon-
ban igen gyorsan háttérbe szorítják élményei. Egyre határozottabban 
érzi, hogy tehetséges, s tán eljön az id ő , amikor, mint most Vörösmartyt, 
őt is bámulni fogja a világ. 2  Becsvágya ébredésével párhuzamban elérik 
az első  megrendülések is. Hitbéli bizonyossága meginog, id őnként 
utálatosnak látja mára létet, nagy állatnak az embert, s védekezőn, egy 
sztoikus öreg poéta álarcát öltve, utánozhatatlan bájjal leszögezi: 
„Közönyösen nézem az életet pipám bodor, sötétkék füstjén keresz-
tül..."3  A napló a mindennapi gondok, események, felhorgadó indulatok 
rögzítésén túl érthető  módon beszámol az ifjú költőjelölt olvasmányairól 
is. Jókait, Eötvös Józsefet forgatja, Madáchcsal, Victor Hugóval, 
Heinével ismerkedik, lélekben leborul a „végtelen nagy Pet őfi" előtt, 
hogy aztán egészen váratlanul Szabolcska Mihály dalait kezdje di-
csérni, melyeknek minden során „gyönyör ű  közvetlenség" és „nagysze-
rű  életfelfogás tükröződik vissza; néhol még Petőfit is fölülmúlja, vagy 
legalábbis utoléri". 4  Minden alakul, gomolyog, forrong tehát a kíváncsi, 
szerepeket próbálgató kamasz följegyzéseiben, melyeknek csak né-
hány rövidebb részletén dereng át a kés őbbi Kosztolányi tekintete. 
1900. december 12-én pl. az alábbi sorokat veti papírra: „Mily változás! 
Azelőtt ha ütött az óra, örvendeztem, hogy egy órával id ősebb vagyok, 
most meg arra gondolok, hogy közelebb állok a halálhoz. Nem tudom, mi 
az ember célja! " 5  Ez a döbbenet, melyet már nem lehet „pipám" bodor, 
sötétkék füstjével elhessegetni, tartós élménye lesz Kosztolányinak, 
olyannyira, hogy életrő l és halálról kialakuló nézetei messzemen ően 
meghatározzák majd esztétikai eszmélkedését is. 

1  Levelek = Naplók, Budapest, Osiris Kiadó, 1996. 763. 
2  I. m.: 777. 
3  I. m.: 769. 
4  I. m.: 779. 
5  I. m.: 781 
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A felnőtt Kosztolányi merőben ésszerűtlen, megismerhetetlen és céltalan 
folyamatnak látja az életet. Megítélése szerint az ember, ha „nem sújtja t űz-
vész, árvíz és döghalál, háborúkat rendez, és mesterségesen idézi el ő  a űíz-
vészt, az árvizet és a döghalált". 6  Természetesen van a rombolás, mely ellen til-
takozni erkölcsi kötelesség, ízlés és becsület dolga, de csak annyit ér, „mint 
ünnepélyes kiáltványt fölolvasni, hogy helytelenítjük a földrengést". 7  Nem 
véletlen hát, hogy rezignált Marcus Aureliusa így oktatja fiát: „Mihelyt hoz-
zányúlunk az élethez, tele vagyunk az élet förtelmes ellentmondásaival, s 
kezünk csupa vér és sár. (...) Szomorú, hogy ilyen az emberi természet, de 
ilyen. Úgy látszik, ezen a földön az épelméj űek között csak az őrültek tarthatják 
fönn a rendet." 8  

Nyugtalanságtól sarkallva Kosztolányi újra meg újra mérlegelni próbálja, 
miként is lehetne tartósan ellensúlyozni az emberi természet destruktív meg-
nyilatkozásait. Eljátszik a gondolattal, hogy talán a szervezett tömegek vethet-
nének véget a történelmi nyomornak, eszmefuttatása azonban igen gyorsan 
falakba ütközik. Úgy látja, hogy korunkat kell ő  távlatból bizonyára a tömegek 
korának fogják nevezni, mert igaz ugyan, hogy tömegek mindig is éltek és 
mozogtak, de „még sohasem érezték magukat oly pokolian jól a karámban, 
mint manapság". Ez a lelki hajlandóság vezetett a háborúhoz, mellyel forradal-
mat és ellenforradalmat szögeztek szembe, csakhamar kiderült azonban, 

6  Esti Kornél, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981. 102. 
7  Nyelv és lélek, Budapest—Újvidék, Szépirodalmi Könyvkiadó—Forum Könyvkiadó, 1990.627. 
8  Aurelius. In: Hét kövér esztend ő , Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981. 258. 
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hogy a „forradalom és ellenforradalom ugyanabból a forrásból táplálkozik, mint 
a háború, és nem ellenszere annak, csak folytatása, más alakban". Ugyanazt 
ugyanazzal viszont nem lehet orvosolni, a tömegek semmiképp nem menthe-
tik meg a tömegeket. Ebben a helyzetben arra gondolhatnánk, hogy talán az 
egyén menthetné meg őket, de nem teheti, mert az „egyént mindenütt lesze-
relték, elsorvasztották, megölték, éppen azért, hogy összekovácsolják a 
tömegeket". 9  Márpedig az összekovácšólás csaknem szükségszer űen gya-
lázatot eredményez. Innen van, hogy egy spontán bicskázás, egy hitvesgyil-
kosság vagy egy alapos családirtás sokkal emberibb, mint a förtelmes rút és 
aljas, módszeresen megszervezett háborúk. 10  

Ez okból Kosztolányi számára a politika is teljesen távlattalan. Némi retori-
kai túlzással papíron minden politikai rendszert gyönyör űnek vél, de nyomban 
rámutat, hogy mihelyt megvalósítják őket, olyan gyarlóak és tökéletlenek lesz-
nek, mint az emberek, akik megvalósították és tartalmat adtak nekik. 11  Undor-
ral tekint hát a „divatos kollektivizmus" minden formájára, s kihívóan hirdeti, 
hogy a „nyárspolgárság jobb, mélyebb, mint a piac, ahol folyton hazudni kell, 
frázisokat mondani". 12  Annál inkább, mert a maradéktalan félreállás pozíciója 
„még mindig emberibb és tisztább", mint egy pártiroda. 13  

A politika és az általa manipulált tömegek viselkedése abszurddá teszi az 
életet, s a helyzetet csak bonyolítja, hogy a folyton-folyvást megújuló ha-
zugságrendszerek ellenében nem lehet fölmutatni az igazságnak valamely 
követhető  alapképletét. Kosztolányi föltételezi ugyan, hogy van „egy nagy 
igazság, mely hiánytalan", ez azonban elérhetetlen, hiszen „ha ránézünk, 
mindnyájan mást és mást látunk". 14  Az igazság annyira „sokrétű , sokszögű , 
sokféleképpen értelmezhető", hogy voltaképpen „annyi igazság van, ahány 
ember". Az önismeretre ébredt, toleráns egyén belátja ezt, s ha ellentmond 
valakinek, nem tesz egyebet, csak arról vitatkozik, milyen a társa szem-
lencséje és milyen az övé. Akik viszont nem így gondolkoznak, s ők a többség, 
azok az igazság korlátolt, erőszakos, elszánt bajnokai: ,;Ők támasztottak min-
den meddő  vitát, minden hiú pörpatvart, minden gyilkos háborút. Az ő  igaz-
ságuk úgy húzódik végig a történelmen, mint az emberiség gyógyíthatatlan 
tébolya." 15  

9  Nyelv és lélek, i. m.: 617. 
10 Esti Kornél, i. m.: 189. 
11 Sötét bújócska, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. 43. 
12 Egy ég alatt, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977. 623. 
13 1. m.: 588. 
14 Nyelv és lélek, i. m.: 389. 
15  Sötét bújócska, i. m.: 275. 
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Az igazság viszonylagossága fundamentális élménye Kosztolányinak. 
Gondoljunk csak Novák Antalra, kinek öngyilkosságát egyenes úton megaláz-
tatásaiból szokták levezetni, holott az őt ért inzultusok szerepe valójában 
másodlagos. Novák tanár úr nem azért húzza meg a pisztoly ravaszát, mert 
nem tudja elviselni szégyenét, hanem mert a csapások súlya alatt lépésr ő l 
lépésre rá kell döbbennie, hogy egy meg egy korántsem mindig kettő , hogy a 
pedagógiai Erósz áldozatos szolgálata nagyralátó dőreség, hogy az „igazság" 
mindig a hatalom oldalán van, s épp ezért „nem lehet semmit sem elintézni". 16  

E tekintetben Novák Antalnak közeli rokona Esti Kornél, akit kiküzdött iróniája 
megóv ugyan a tragikus meghasonlástól, de azért ő  is pontosan tudja, hogy e-
zen a földön, hol „minden dolog reménytelenül viszonylagos", semmit sem le-
het rendbe hozni. 17  

Kosztolányi természetesen a mindennapi valóságot meghatározó viszony-
lagosságok mellett az életünket definitíve viszonylagosító hatalommal, a 
halállal is szembenéz. A halál gondolata el őször kamaszkori naplójában buk-
kan föl, de oly intenzitással, hogy később sem tud, igaz, nem is akar szabadulni 
tő le. 1903-ban úgy véli, hogy az élet nem más, mint el őkészítő  iskolája a halál-
nak, minek következtében „nagyobb célunk nem lehet, mint bölcsen meghalni 
tudni". 18  Még később, már ismert költőként „egyetlen múzsá"-nak nevezi a 
halált, olyan mértéknek, mely „nélkül hamisan mérünk", és olyan fájdalomnak, 
mely „nélkül hamisan érzünk". Csakis általa találhatjuk meg helyünket a világ-
ban és egymás között. 19  A motívum aztán a harmincas években, részben már 
betegsége előtt, páratlanul fölerősödik gondolkodásában. Ekkor már kategori-
kusan leszögezi, hogy világéletében csak egy dolog érdekelte igazán, a halál, 
s tán ezért nem értik őt a magyar földön, hol a nagyok mindig politikusok is. „Jaj, 
istenem — sóhajt föl —, mennyire nem ismernek engem — a m űvészetem sem —, 
és mennyire szégyenlem, hogy egykor komolyan vettem néhány elismer ő  
szót, melybő l az tetszett ki, mintha értenének. Nem, ők nem értenek engem. Ők 
azt hiszik, hogy csaló vagyok, és hogy nem minden betűm a halál mélységébő l 
sarjad. Ők nem tudják, hogy az én virágaim a gyökerükkel a sírokba nyúl-
nak."20  

Az élet ésszerűtlenségén, az emberi természet destruktív vonásain, a poli-
tika reménytelenségén, az igazság viszonylagosságán s a minden viszonyla-
gosságot tovább viszonylagosító halálon el-elt űnődő  Kosztolányi, lévén hogy 

16  Aranysárkány. In: Nero, a véres költő , Pacsirta, Aranysárkány, Édes Anna, Budapest, Szépiro-
dalmi Könyvkiadó, 1975, 606. és 656. 
17 Esti Kornél, i. m.: 190. És 215. 
18 Levelek — Naplók, i. m.: 17. 
19 Egy ég alatt, i. m.: 218. 
20  Levelek — Naplók, i. m.: 822. és 823. 
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kiutat nem talál, testestül-lelkestül anarchistának vallja magát, abból az 
„államrendre korántsem veszedelmes fajtából", amely, ahelyett hogy ki-
rálygyilkosságra készülne, az „egyént tartja a világ központjának és az élet 
egyetlen értékének azt, hogy az egyéniséget a maga sz űk keretein belül 
érvényesítheti". 2 ' A közéleti kérdésekt ő l radikálisan elforduló anarchistának 
ez az eszményképe már a homo aestheticus közelségét jelzi. Mint ismeretes, 
Kosztolányi a harmincas évek elején tételesen is megnevezi magatartásának 
lényegét, egy olyan „elmélet" koordinátáit adva meg, mely mélyen ellent-
mondásos, de ellentmondásosságában is vonzó és változatlanul aktuális. 
Elhatárolóan kijelenti, hogy lényét ő l idegen minden morál, s ezért csakis a 
homo aestheticus pozícióját vallhatja a magáénak. Azéta homo aestheticusét, 
aki az „önmagáért való tiszta szemlél ődés embere", aki a „mindig vitatható 
igazság helyett az ízlést emelte polcra", aki mind a jobb-, mind a baloldaltól 
irtózva „egymagában áll, távol a nyájtól és csordától, mindig egyedül", acéljel-
lemmel ragaszkodva jellemtelenségéhez, hogy „biztosíthassa szabadságát, 
függetlenségét, szeszélyét s ember tudjon maradni". 22  

Csakugyan idegen volna tő le minden morál? Dehogy! Hiszen a homo 
aestheticusnak ez a „karakterológiája" éppen a morális lázadás ismérveit 
mutatja föl, egyúttal sejtetve azt is, hogy a homo aestheticussal szembenálló 
homo moralisnak Kosztolányi magánetikája szerint feltehet ő leg semmi köze a 

21  Egy ég alatt, i. m.: 623. 
22 I. m.: 589. és 590. 
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morálhoz. S csakugyan így van. A homo moralis, sugallja Kosztolányi, „mindig 
háborúkat indít, forradalmakat szervez, máglyákat gyújt, akasztat, önsanyar-
gatásra, állati robotmunkára kényszerít milliókat, egy szebb jövő  ígéretével, 
melyet még sohasem váltott be. A homo moralis önmagát és másokat áltatva 
mindig tökéletes boldogságot ígér, de ezt mindig csak egy távolibb id őpont-
ban, akkor, ha majd meghalunk — a túlvilágon — vagy akkor, ha legy őztük 
ellenségünket — háború után — vagy akkor, ha majd a gazdasági étet végképp 
rendeződik — öt év múlva vagy ötezer év múlva. A homo moralis mindig para-
dicsommal kecsegtet, és mindig siralomvölggyé változtatja a világot." 23  

Kosztolányi tehát egy lehetséges szigetmorál meghirdetéséig jut el, amely 
egyfelő l koncentráltan és sarkítottan magában foglalja a létrő l vallott nézeteit, 

másfelő l pedig, ugyancsak sarkítottan, avilág hívságos dolgaitól maradéktala-
nul elzárkózó alkotó arcélét is fölvillantja. Épp ezért olyan magaslati pont ez 
művében, melynek távlatából esztétikai gondolkodásának alakulástörténete 
is jól belátható. 

A pálya elején, noha az otromba tendenciát már akkor elveti, Kosztolányi 
még izgalmasnak találja a 
külvilágból érkező  közvetlen 
hatásokat. Akárha a még föl 
sem lépett expresszioniz-
mus magyarelőfutára volna, 
égre derülő  arccal bizony-
gatja, hogy ami régente po-
ézis volt, az ma már— a villa-
mosság, a vasút, a telefon 
századában — idegennek, 
primitívnek tetszik. Ma már 
nem az erdőzúgás érdemel 
figyelmet, hanem a vashá-
morok és füstölgő  gyárak, 
illetve a rotációs gépek pres-
tissimója, mely „mennydö-
rögve, sisteregve, öntudato-
san sokszorozza az id őn és 
téren diadalmaskodó embe-
ri gondolatot". 24  Ezzel egyi-
dejű leg fenntartás nélkül 
hajlandó gyakorlati célok- 

23  I. m.: 588. 
24 Nyelv és lélek, L m.: 602 
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nak alávetni a lírát. Az irányköltészet kapcsán akkora pátosszal lengeti meg a 
váteszi lobogókat, hogy a marxizmus szirénénekének foglyai is megirigyel-
hettékvolna: „A költő  egykoron pap és orvos is volt. Ma is annak kell lennie. Jár-
jon a tömegek előtt, prédikálja a nagy ideákat, s gyógyítsa a társadalom sebeit. 
Mutasson a legmagasabb sziklára, és fújja meg a riadót." 25  Kosztolányi cik-
keibő l, esszéiből az efféle szimptómák igen gyorsan, nyomtalanul elt űnnek, s 
minél közelebb kerül a homo aestheticus álláspontjához, annál nyomatéko-
sabban hangoztatja, hogy az írónak a valóság éppoly messze, idegen terület, 
mint a „Tündérország vagy egy holdbeli táj", 26  hogy a külső  valóság csak 
esendő  nyersanyag, hiszen a fény nem kívülrő l, hanem belülrő l jön. 27  

Hasonló folyamatot figyelhetünk meg ihletkoncepciójának módosulásá-
ban is. Induláskor, föltehet ő leg a dilettáns verselés leleplezésének szán-
dékával is, ismételten kiemeli, hogy az ihletet sokan összetévesztik az érzés-
sel, holott a költő  nem azért ír, mert érez, hanem mert nyugodt és jól lát. Az igazi 
ihlet „nem felhevülés, hanem leh ű lés, a tárgy fölé helyezkedés, a t ő le való 
hideg eltávolodás", 28  nem szubjektívé, ellenkező leg: objektívvé teszi az 
alkotói szemléletet, s lényegét tekintve ilyenformán nem más, mint„technikai 
diszpozíció". 29  Később, a homo aestheticus felé közelítve, már megszál-
lottságnak, kegyelmi állapotnak, malasztnak nevezi az ihletet, melyet nem le-
het elemezni, nem lehet semmiféle boszorkánysággal vagy izgatószerrel 
fölidézni: „Parancs és szeszély ez együtt, kényszer és akarat, kaland és 
törvény, a véletlen tündéri ajándéka." 30  Nem isteni kegyelemre és malasztra 
gondol persze, hanem arra, hogy a formateremtés komplex pillanataiban a 
tudattalan is működésbe lép, s a gyerekkori, mitológiai, ősemberi rétegeket 
aktivizálva, a termékeny benső  homály állapotát idézi elő . 

Mindezeknél a módosulásoknál tanulságosabbak azonban azok, amelyek 
a forma és a tartalom relációinak megítélése terén játszódtak le Kosztolányi 
gondolkodásában. Már a tízes években megvallja, hogy a formát nem tudja 
elválasztani a tartalomtól, mint teszik azt a vers dualistái, kik „külön testr ő l és 
külön lélekrő l" beszélnek. A vers monistájaként ő  mindenekelőtt a „mély, 
alkotó, lélekkel teljes formában" hisz, s csak a gyengébbek kedvéért teszi 
hozzá, hogy a vers testét alkotó betűk, szótagok, szavak és rímek összhatása 
csakugyan létrehoz valamit, amit tartalomnak nevezhetünk. 31  A kritikusok 
zöme azonban, még ha tud is a forma és a tartalom egymásra gyakorolt 

28 I. m.: 357. 
26 Egy ég alatt, i. m.: 483. 
27 Esti Kornél, i. m.: 345. 
28  Nyelv és lélek, L m. 307. és 308. 
2s I. m.: 368. 
38 I. m.: 518. 
31  Egy ég alatt, i. m.: 490. 
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pszichofizikai hatásáról és elválaszthatatlan egységér ő l, a gyakorlatban csak 
ritkán kísérli meg, hogy egy verset így elemezzen. Inkább az ellenkez ő  módszer-
rel él, egy-egy tételt vetve el őre, mondjuk, arról, hogy a vers „ őszinte" vagy 
„nem őszinte", s így aztán formai megállapításai utóbb „már csak henye tol-
daléknak rémlenek". 32  Kosztolányi ezen észrevételei érdekes módon csak-
nem rímelnek Lotman idevágó megállapításaival. Évtizedekkel Kosztolányi 
után Lotman is szükségesnek tartja rámutatni, hogy a m ű  eszméjét „nem e-
gyes, akár szerencsésen összeszedett idézetek tartalmazzák, hanem az 
egész művészi struktúra fejezi ki", nyilvánvaló tehát, hogy az „eszmei tartalom" 
és a „művészi sajátosságok" szétválasztott vizsgálatának módszere a m űvé-
szet alapjainak meg nem értéséb ől ered és káros. Azt a hamis elképzelést 
élteti, mintha az irodalom csupán eszköz lenne ahhoz, hogy az írók 
„hosszan és díszesen fejtsék ki az egyszerűen és röviden is elmondható gon-
dolatokat". 33  

A vers monistájaként Kosztolányi szívós küzdelmet folytat mindazok ellen, 
kik nap nap után megbontják a művek tartalmi-formai egységét. Rámutat, hogy 
a „tartalom" elkülönítésének gyakorlata abból ered, hogy a nyelvvel általában 
logikai kapcsolatokat fejezünk ki, s minthogy a költészet anyaga úgyszintén a 
nyelv, az értelmezők egy része a verset is racionalista szemmel fürkészi. Logi-
kai közlést, politikai hajlandóságot, „nemesebb" érzelmeket, „eredeti" gondo-
latokat keres benne, annak ellenére, hogy a vers tárgya nem azonos magával 
a verssel, 34  hogy a „tartalom" nem a vers tartalma. 35  Innen van, hogy az eleve 
tisztázott mondandójához görcsösen ragaszkodó dilettáns sohasem érheti el 
a művészi teljességet. Bár mindent kifejez, „amit érez és gondol", s őt „oda-
dobja nekünk valamennyi szavát", szövege megreked a frázisok szintjén. 36  

Tünetértékű  azonban, hogy Kosztolányi monizmusa több ponton fölfeslik. 
Mindinkább az ihlet öntudatlan jellegén inszisztál, s nem pusztán azt hang-
súlyozza, hogy a költő  „csak akkor tudja meg, mire akart emlékezni, amikor 
verse már elkészült", 37  hanem egyúttal óva inti az alkotó szellemet, ne vágya-
kozzon kifelé a „forma dallamos börtönébő l" mert azon túl csak az „elméletek 
vannak, a meddő  gondolatok, az értelem és a megsemmisülés". 38  Mintha attól 
szorongna, hogy az ésszerűtlen és céltalan élet indukálta eszmék végzetesen 
megfertőzik és lerontják a művét, ilyen pillanataiban úgy ítéli meg, hogy a „gon- 

32 Nyelv és lélek, i. m.: 462. és 463. 
33 J. M. Lotman: Szöveg, modell, típus, Budapest, Gondolat Kiadó, 1973. 19. és 21. 
34 Nyelv és lélek, i. m.: 489. 
35 I. m.: 550. 
36 I. m.: 556 
37  I. m.: 493. 
38  I. m.: 451 
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dolat egyszerűen nem oldódik föl a költészet anyagában, ott marad nyersen, 
mint egy darab kő ", 39  illetve hogy a vers „csak önmagával egyenl ő , sohasem 
jelent eszmét, gondolatot, pusztán önmagát". 40  Érthető  hát, hogy a költészetet 
megújulón az alkotó természethez hasonlítja, mely sohasem okoskodik és 
fecseg. Az igazi költészet „szerves és titokzatos, akár a természet", 41  úgy él, 
„akár a búzamag, mely csírázni képes", 42  lényege csak „annyi, minta termé-
szeté, hogy minden olyan, amilyen" 43  — sorjáznak hasonlatai, egyhelytpedig a 
maradéktalan azonosításig is elmegy, megállapítva, hogy „az ésszer űtlen 
életnek egyenértékű  kifejezője az ésszerűtlen vers, az a beszéd, mely leg-
méltóbb az emberhez". 44  

Úgy gondolom, az élettel egyenértékű  versnek ez a vágyképzete mélyen a 
XIX. században gyökerezik, amikor is az új természettudományos fölis-
merések átmenetileg háttérbe szorították a transzcendens eszmélkedést. 
Midőn Nietzsche kimondta, hogy az Isten meghalt, olyasmit mondott ki, ami 
régóta a levegőben lógott. Isten végérvényesnek deklarált halála, mint Ham-
vas Béla jegyzi meg találóan, hallatlan megkönnyebbülést okozott az egész 
világon, hisz „végre-valahára elkövetkezett az id ő , amikor az igazságot, a tisz-
tességet, a morált nem kellett többé komolyan venni". 45  Kosztolányi azonban, 
noha maga is átélte Isten halálát, nem érzett semmiféle megkönnyebbülést. A 
Hamvas Béla említette megkönnyebbülés ugyanis egészen egyértelm űen a 
homo moralis amorf tömegei felé mutat. Az elvesztett abszolútumot Kosz-
tolányi épp ezért egy virtuális másik abszolútummal próbálta helyettesíteni: a 
hiányainak összességébő l táplálkozó abszolút verssel. Ebbéli törekvése 
akkor is megkülönböztetettfigyelmetérdemelne, ha nem állna mögötte kivéte-
lesen gazdag életműve. 

39 I. m.: 407. 
40 Egy ég alatt, L m.: 362 
41 Nyelv és lélek, i. m.: 426. 
42 I. m.: 490. 
43 I. m.: 625. 
44 I. m.: 491. 
45 Hamvas Béla: Patmosz I., Szombathely, 1992. 40. 
* Elhangzott a Kosztolányi Dezső  Napok rendezvényén. 
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A SZABADKAI FELSŐ  
KERESKEDELMI ISKOLA 

LETESITESE (1907) 
A dualizmus kora Szabadka történetének egyik leggazdagabb, egy-

ben legellentmondásosabb időszaka. A kiegyezést (1867) követ ő  évek 
felgyorsuló gazdasági fejl ődésével szükségessé vált az oktatás korsze-
rűsítése, s az erre irányuló intézkedésekrő l levéltári és más források áll-
nak rendelkezésünkre. A közoktatás polgári átalakítását az 1868. évi 
népiskolai törvény alapozta meg, amely liberális szellem űnek mond-
ható, attól eltekintve, hogy rendelkezései sok vonatkozásban nem 
érvényesültek a gyakorlatban. Ezért kés őbb Szabadkán többek között 
Mijo Mandić  és Pajo Kujundžić  nagy erőfeszítéseket tettek a nemze-
tiségek — elsősorban a bunyevácok — nyelvén folyó oktatás szava-
tolására. Az 1868-ban szentesített törvény bevezette az általános tan-
kötelezettséget, szabályozta a népoktatási intézmények típusait: az 
elemi népiskolát, a felsőbb népiskolát, az ismétlő  iskolát, a polgári 
iskolát, a tanítóképzőt és még nagyon sok oktatásügyi kérdést foglalt 
jogi keretbe. Megkezdődött az iskolák újjászervezése, ami már elkerül-
hetetlen volt, hiszen pl. az 1867/68. tanévben — az ország harmadik leg-
nagyobb városában — a tízezer tanköteles gyermek közül mindössze 
2718 látogatta az elemi iskolát. Az oktatási körülmények még 1889-ben 
is aggasztóak: a kisméretű  tantermek túl zsúfoltak, rossz a szell őztetés, 
a közegészségügyi felvilágosítás kezdetleges. A törvény egy-egy osz-
tályban nyolcvan tanulónál többet nem engedélyez, mégis az átlag 93-
94 növendék. A város területén ekkortájt 43 népiskola m űködött 82 
tanítóval, de csak 32 iskola felszerelése felelt meg a törvényes köve-
telményeknek és a beiskolázás kérdése továbbra sem oldódott meg. 
iskolakerttel 23, tornatérrel 30, könyvtárral 7 iskola rendelkezett. 
Elmondható, hogy a szabadkai hatóság a tőkés fejlődés alapozó sza-
kaszában, tehát 1890-ig, nem támogatta kell őképpen anyagi eszközök-
kel az iskolaépítést. 

A szabadkai népiskolák 1890 és 1918 közötti fejl ődése változatos 
képet mutat. Legnagyobb hangsúlyt most az oktatási körülmények 
javítására és újabb iskolák építésére helyezték. 1898-ban Szabadkán 

1 Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban: Levéltár), 8446/polg. 1889. 
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felállítják Baja, Újvidék és Szabadka városok tanfelügyelőségét, amely to-
vábbi lendületet adott a város oktatásügyének. 1902-ben a tanyai iskolák 
száma közel harminc, de legtöbb „tanodát" 1908 és 1912 között építettek. 
Sajnos a kimutatások arról tanúskodnak, hogy Szabadkán továbbra is magas 
az írástudatlanok száma: 1900-ban a város 82122 lakosa közül 35127 anal-
fabéta, 1910-ben pedig 31115 írástudatlant jegyeztek (akkor a város né-
pessége 94610). A statisztikai kimutatás szerint az 1905/6. tanévben a 45 
„elemi mindennapi iskola" tanulóinak száma az iskolaév végén 6897 (3765 fiú 
és 3132 lány) volt. Nemzetiségi megoszlás: 4419 magyar, 2123 bunyevác, 
250 szerb és 105 német. A tanítás 41 iskolában magyar, 2 iskolában szerb és 2 
iskolában bunyevác nyelven folyt. 2  Ekkoriban Szabadkán két inasiskolát tar-
tottak nyilván: az általános irányú iparos inasiskolát (1883-ban szervezték 
meg) és a kereskedő  inasiskolát (újjászervezése után 1888-ban nyitották 
meg). 

Szabadka legrégibb középiskolája a gimnázium, amely a legtöbb kutató 
megállapítása szerint az 1747-ben létesített latin iskolával veszi kezdetét. A 
gimnázium hosszú fejlődése során döntő  szerepet vállalta fiatal polgári értel-
miség megteremtésében. A városi zenedét, mint önálló zene- és énekiskolát 
1868-ban szervezték meg, amely mindmáig szintén nagy szerepet játszik 
nemcsak a várós, hanem a térség művelődési életében is. Ugyancsak nagy 
múltra tekint vissza a szabadkai állami tanítóképző , amelyet a gyakorló elemi 
iskolával együtt 1871-ben nyitottak meg. Ezzel szemben rövid élet ű  volt az 
1910-ben létrehozott középfokú szakiskola: a Szabadkai Felső  Nő ipari és 
Iparművészeti Szakiskola, amely Aczél Henrik festő- és iparművész igaz-
gatósága alatt országos hírű  eredményeket mutatott fel. Ennek ellenére a 
minisztérium módosítja az iskola szervezeti felépítését, a tantervét és egy alsó 
fokú, szürke szakiskolát hozott létre! 

A középfokú iskolák sorában el őkelő  helyet foglalt el a Szabadkai Kereske-
delmi Egyesület támogatásával létesített Fels ő  Kereskedelmi Iskola, amely 
1907 szeptemberében nyílt meg. 3  Ugyanis a kereskedelem gyors ütemű  fej-
lődése indokolttá tette, hogy az említett középiskola az üzleti élet, a pénz-
intézetek stb. hivatalnokait képezze ki. Az iskola 1912 közepéig a f őgim-
náziumban működött, később az egykori Prokesch-féle házat bérelték ki 
részére. 1912-ben a Toncs Gusztáv tudós tanár igazgatása alatt működő  isko-
la osztályainak száma 4, a beírt tanulók létszáma 105 volt. Az alábbiakban 
részletesebben, levéltári források alapján tekintjük át a Fels ő  Kereskedelmi Is-
kola megalakításának körülményeit és további fejl ődésének néhány állomását 
is számba vesszük. 

2  Magyar statisztikai közlemények. 31. Kötet. Bp. 1913. 132., 190., 191., 220., 221/. 
3  Levéltár, II. 104/1906; 18261; II. 154/1909; 13841. 
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A városi levéltár irataiból kitűnik, hogy Breuer Károly és társai már 1899-
ben indítványozták „egy fels ő  kereskedelmi iskola (kereskedelmi akadémia) 
felállítá"-sát. 4  A figyelemre méltó felterjesztésben többek között az áll, hogy a 
gyakorlati pályákra való kiképzés szükségessége és fontossága immár vitat-
hatatlan. A vidéki ifjúság számára ez „els ő rendű  culturális igény", merta keres-
kedelem és ipar fejlődése mind erőteljesebb. S a kenyérkereseti szakismere-
tek elsajátítása sem megvetend ő  körülmény. Sajnos a kormányhatóság nem 
támogatta Breuer Károly és társai el őterjesztését. 

Azonban a városi értelmiség nem nyugszik. De még a bácsi lakhely ű  Resch 
Béla tanár is 1906 júniusában terjedelmes kérelemmel fordul dr. Biró Károly 
polgármesterhez a Szabadkán létesítend ő  „felső  ipariskola" ügyében. 5  Azzal 
érvel, hogy az országnak csak két fels ő  ipariskolája van: Budapesten és 
Kassán. „A szebb jövőbe vetett hitünk is arra int, hogy fokozzuk és terjesszük 
az ipari szakoktatást, neveljünk művelt iparos osztályt, mert csak akkor tudjuk 
az önálló vámterületet igazán hasznunkra fordítani, ha gazdasági életünkben 
beálló új rendhez minden zökkenés nélkül alkalmazkodhatunk. 

A technikai tudományok rohamos fejl ődése is szükségesség teszi, hogy az 
iparos pályára készülő  fiatalember a kor igényeihez képest iskoláztassék, mert 
csak így tarthat lépést és fordíthatja hasznára a technika vívmányait. Ha Ma-
gyarország iparos állammá akar alakulni, akkor els ősorban művelt mun-
kásosztályra van szüksége. M űvelt vezető  munkásosztályt els ősorban a gya-
korlati és elméleti irányú fels ő  ipari szakiskolák nevelnek az országnak. Míg a 
gimnáziumok inkább az úrigyerekek iskolája, addig az ipariskolák a munkán 
megélők iskolája" — állítja Resch tanár. Egyúttal mellékeli a fels ő  ipariskola 
„tájékoztató tervezeté"-t, amelyben meghatározza el őnyeit, a tanulók felvételi 
feltételeit, a szaktantárgyakat, az iparossegédek továbbképző  rendkívüli tan-
folyamait stb. Resch Béla a tanintézet célját így határozza meg: „A tervezett 
felső  ipariskola célja és feladata a hazai gyáripar, közlekedési vállalatok, 
mezőgazdaság számára gépészeket, el őmunkásokat, szerelőket, műveze-
tőket, az építő ipar részére előmunkásokat, pallérokat és építésvezetőket 
nevelni, kik idővel a kiszabott gyakorlat mellett önálló iparosokká, kisebb 
gyárak és ipartelepek vezető ivé, vagy önálló mesterekké lehessenek." Egyéb-
ként az intézet tervezete a gépészeti, a fém- és vasipari, az elektrotechnikai, a 
faipari és az építészeti szakosztályokat öleli fel. Resch tanár indítványával 
azért foglalkoztunk bővebben, mert a szabadkai hatóság valójában ekkor tesz 
komolyabb lépéseket egy újabb középfokú iskola felállítására. Ugyanis a 
törvényhatósági bizottság 1906. augusztus 27-i ülésén fontosnak tartja a fels ő  
ipariskola létesítését és utasítja a városi tanácsot, hogy intézzen feliratot a 

4  Levéltár, II. 162/1899; 14942. 
5  Levéltár, II. 104/1906; 13203. 

38 



minisztériumhoz. S hozzáteszi: „Ennek kapcsán elhatározza a törvényha-
tósági bizottság, hogy a régóta nagy hiányt képez ő  Kereskedelmi iskolának 
állami létesítése iránt és a fenti módon lépéseket tesz (...) felkéri a polgármes-
tert, és Dr. Mukics Simon és Varga Károly orsz. képvisel őket, hogy a vonat-
kozó feliratok átnyújtását személyesen eszközölvén a kért intézetek létesítése 
iránt szóbeli tárgyalásokat is folytassanak. „  Tehát a városi hatóság a felső  ipar-
iskola mellett egyszersmind a felső  kereskedelmi iskola létrehozását is szor-
galmazza. 

A szabadkai hatóság terjedelmes feliratot intéz a minisztériumhoz a fels ő  
ipariskola és a felső  kereskedelmi iskola államköltségen való létesítésével 
kapcsolatban. E feliratokban — s majd a minisztériumi leiratokban is — nagyon 
sok érdekes gazdasági mozzanatra derül fény. 

A kereskedelmügyi miniszter — Szabadka kimerít ő  érvelése ellenére — 
1906. november 22-i leiratában nem támogatja a fels ő  ipariskola létesítését. 
Szerinte az új tanintézet — a város nagyszámú lakossága és kulturális 
jelentősége ellenére — nem tudna beilleszkedni a helyi ipar keretébe. Meg-
ítélése szerint a létesítend ő  tanintézettel nem fejlődne az ipar, mert a tapaszta-
lat azt mutatja, hogy a felső  ipariskolák végzett tanulóinak nagy része a gyári-
parban keres alkalmazást, sokkal inkább, mint a kisiparban. Szabadka gyári-
para fejletlen, ipara a „kézmű ipar keretében mozog", s gazdasága els ősorban 
a földművelésen alapszik. 

A felső  kereskedelmi iskola felállítása érdekében a szabadkai hatóság a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézte feliratát. Ebben többek között 
arról olvashatunk, hogy a szabadkai kereskedelmi iskola létesítése annál is 
inkább indokolt, mert Szabadka nagy kiterjedés ű , lakossága számának tekin-
tetében előkelő  helyet foglal el és Bács-Bodrog vármegye jelentékeny gaz-
dasági gócpontja. „Hogy azonban az ország e vidékét a rázkódtatástól 
megóvjuk, szükséges egy elméletileg is képzett modern kereskedelmi, a 
kereskedelem fontosságát helyesen felmérő , a kereskedelmi viszonylatokban 
is kellően jártas gazda és ipari osztály megteremtése, a mi csak úgy érhet ő  el, 
ha a kereskedelmi iskola minél előbb felállíttatik" — áll a feliratban. 6  Azonban 
még az sem hatotta meg különösképpen a minisztériumot, hogy a város haj-
landó az iskola felállítási költségeinek egy részét fedezni. 1907. július 24-i lei-
ratában még azt válaszolja a kormányhatóság, hogy a fels ő  kereskedelmi is-
kola felállítása itt ez idő  szerint nem teljesíthető , mert „(...) a szükségletet 
kielégítik Szabadka közvetlen szomszédságában Szegeden más oldalról 
Zomborban s Újvidéken működő  felső  kereskedelmi iskolák. De jelenleg 
országos érdekek sem indokolják ezen iskolák már 41-re emelkedett 

6  Levéltár, II. 10411906; 18246. 
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létszámának szaporítását" — érvel a minisztériuma Ekkor váratlan fordulat 
következett: a városi törvényhatósági bizottság, a minisztériummal ellentét-
ben, igenis igényt tart a fels ő  kereskedelmi iskola felállítására és azt állítja, 
hogy a tanintézet „indokolt voltát" legjobban az a körülmény bizonyítja, hogy a 
Szabadkai Kereskedelmi Egyesület által létesítend ő  iskola első  osztályába —a 

magas tandíj ellenére—csupán Szabadkáról már eddig is negyvennél több ta-
nuló jelentkezett. De a törvényhatósági bizottság gyorsan hozzáteszi, hogy 
újabb feliratot intéz a miniszterhez és ha ő  továbbra is ragaszkodik korábbi 
álláspontjához, akkor a „társadalmi úton létesült iskolának állami 
segélyezését kérelmezi." Időközben — pontosabban 1907. augusztus 11-én —  
a szabadkai „Függetlenség" napilap terjedelmesebben tájékoztatta a köz-
véleményt a felső  kereskedelmi iskola létesítésének kérdéseir ő l. „Társadalmi 
mozgalom. Segítsünk magunkon" címmel arról olvashatunk a lapban, hogy 
Toncs Gusztáv, Mérey Ágost, Brőder Gyula tanárok és dr. Révész Ern ő  ügy-
véd emlékiratot nyújtott be a Szabadkai Kereskedelmi Egyesülethez, a fels ő  
kereskedelmi iskola felállítása tárgyában. Az emlékiratban (amelyet a napilap 
teljes egészében közzétesz) többek között az áll, hogy Szabadkán a nevezett 
egyesület a legilletékesebb a kereskedelmi iskola kérdésének eldöntésében. 
Az emlékirat szerző i a következő  kérdések kapcsán fejtik ki nézeteiket: „Van-e 
szükség Szabadkán felső  kereskedelmi iskolára? Felállítása mekkora 

7  Levéltár, II. 104/1906; 16660. 
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költségekbe kerülne? Miben állana tovább fejlődése? Hogyan teremthetnénk 
állandó fenntartási alapot? A 'Sz.K. Egyesület'-nek az intézet felállítása tekin-
tetében mily lépéseket kellene tennie? S végül, a községi jelleg és az állami 
segély miképpen volna megszerezhető?" Majd a kérdésekre válaszolva 
elmondják, hogy Szabadkán immár nélkülözhetetlen a fels ő  kereskedelmi is-
kola felállítása. Annál is inkább, mert a város nem rendelkezik középfokú 
kereskedelmi szakintézettel. Továbbá a társadalmi élet „napról-napra 
mindjobban az ipar és a kereskedelem alapján szervezkedik." A számos kis-
és nagykereskedő , a sok iparos és a pénzintézetek hivatalnokai stb. nem sza-
badkai születésűek, hanem olyan városokból érkeztek ide, ahol kereskedelmi 
iskola létezik. Azt mondanom sem kell, hogy az ipar és kereskedelem fej-
lettségével emelkedik a lakosság kulturális színvonala. Másrészt a fels ő  
kereskedelmi iskola felállítása különösebb anyagi nehézségbe sem ütközne. 
Azért, mert az első  esztendőben csak egy osztályt kellene felállítani, s a 
költségek alig néhány ezer koronára rúgnának. A következ ő  években a máso-
dik és a harmadik osztályt állítanák fel. Az első  osztály óráinak száma 32, 
amibő l egy rendes tanárra 17-18 óra esik, így fennmarad még 15 óra, melyet 
az igazgatói és kisegítő  tanárok láthatnak el óradíjak mellett. A három osztály 
felállítása után tovább kell fejleszteni az iskolát párhuzamos osztályok lé-
tesítésével és különböz ő  tanfolyamok szervezésével. A tanintézetet a tan- és 
felvételi díjak, azután az önkéntes adományok kamatai és a városi segély biz-
tos anyagi alapokra helyezné. A feliratban ezenkívül arról olvashatunk, hogy a 
felső  kereskedelmi iskola megalakítására a kezd ő  lépéseket a Szabadkai 
Kereskedelmi Egyesületnek kell megtennie. Ezen egyesület erkölcsi köte-
lessége társulati alapon fenntartani a tanintézetet, melyet Szabadka város 
közönsége évenként megszabott összeggel gyámolítana. Mindaddig, míg azt 
végleg községi alapon nem szerveznék, amikor aztán—vagy talán már el őbb — 
az állami segély is kieszközölhető  lenne. Végül az emlékirat összegezi milyen 
intézkedések várnak a Szabadkai Kereskedelmi Egyesületre, hogy a felső  
kereskedelmi iskola megnyithassa kapuit: 1. Közgyű lési határozatban kimon-
dani, hogy társulati alapon fels ő  kereskedelmi iskolát állít fel s annak ügyeit, 
míg a tanintézet községivé nem lesz, egy bizottság által gondozza. 2. 
Kideríteni, hogy Szabadkán „leánykereskedelmi" iskolai tanulókra lehet-e 
számítani az első  évtő l kezdve? 3. Megállapítani a tandíjösszeget s alkalmas 
személyt megbízni az előkészítő  munkálatok vezetésével, hogy az iskola leg-
későbbaz 1908-9. tanévben megnyitható legyen. 4. Atanintézetfenntartására 
gyűjtést eszközölni. 5. Megszerezni a nyilvánossági jogot. 6. Összeköttetésbe 
lépni Szabadka városának közönségével a községi segély megszerzésére, 
később pedig a községi kötelékbe való felvétel tárgyában. 

Az emlékirat végül hangsúlyozza, hogy a legutóbbi miniszteri leiratból 
sajnos az tűnik ki, hogy az államnak nincs szándékában Szabadkán fels ő  
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kereskedelmi iskolát felállítani. Viszont a Szabadkai Kereskedelmi Egyesület 
a kérdést még ilyen helyzetben is megoldhatná ... 

És valóban, a röviddel később lebonyolított tanácskozáson megtalálták a 
kiutat, elhárították az akadályt, s a Kereskedelmi Egyesület végre hozzálátha-
tott a tanintézet felállításához. Az Egyesület az 1907. augusztus 20-án tartott 
közgyű lésen határozta el, hogy „fels őkereskedelmi iskolát állít, a melynek alsó 
osztályát még szeptember hóban megnyitja." 8  Minthogy a város sikertelen 
lépéseket tett a minisztériumnál az iskola létrehozására, „(...) gyors intéz-
kedésre volt szükség, egyesületünk az intézetet felállította (...)" — jelenti a 
Kereskedelmi Egyesület alelnöke és titkára a városi tanácsnak. Majd arra 
kérik a szabadkai hatóságot, hogy az első  tanévtő l főgimnáziumi tanárok alkal-
mazását engedélyezzék, ezenkívül háromezer korona segély megszava-
zását sürgetik. „Itt bátorkodunk utalni arra, hogy Szabadkán a keresked ő i osz-
tály semmiféle magasabb iskolával nem rendelkezik. A mid őn ezt társulati úton 
felállítjuk Szabadka várost egy nagy kiadástól mentjük meg, mert az intézetet 
előbb-utóbb a városnak kellene felállítani" — állapítják meg befejezésül az E-
gyesület elöljárói. Erre a városi tanács eleget tesz a kérelemnek, de hoz-
záteszi, hogy a háromezer korona összeg csak akkor utalható ki, ha a mega-
lakított felső  kereskedelmi iskolát nyilvánossági joggal ruházzák fel. 

A Szabadkai Kereskedelmi Egyesület 1907. szeptember eleji beadvá-
nyából megtudjuk, hogy az általa létesített fels ő  kereskedelmi iskola meg-
nyitását most már csak az alkalmas helyiség hiánya késlelteti. Ekkor a városi 
tanács gyorsan intézkedik: az iskola részére november 1-ig terjed ő  idő re 
ideiglenesen átengedi a főgimnázium egyik földszinti tantermét. November 
elején pedig arról határozott, hogy a gimnázium tantermét az 1907/8. tanév 
végéig bocsátja az Egyesület iskolájának rendelkezésére. Tehát látható, hogy 
a Szabadkai Felső  Kereskedelmi Iskola a Raichl'J. Ferenc tervezte és az 
1899-ben felavatott új főgimnáziumban kezdte meg működését. 

Érdekes áttekinteni az újonnan létesített tanintézet három fejezetb ő l és 33 
szakaszból álló szervezeti szabályzatát. 9  A felső  kereskedelmi iskola célja: 
„művelt és szakképzett kereskedőket nevelni úgy, amint azt a Vallás és Közok-
tatásügyi Minisztérium által 1895-ben 44 001 sz. a. kiadott szervezet meg-
szabja." A tanintézet fölött a tanulmányügyi és a fegyelmi „főfelügyelet"-et a 
vallás-és közoktatásügyi, illetve a kereskedelemügyi minisztérium gyakorolja. 
„Az általános erkölcsi felügyelet s az intézet vezetése fenntartás s anyagi 
ellátás tekintetében a Szabadkai Kereskedelmi Egyesület mind alapító és 
fenntartó testület megbízásából, közvetlenül a felügyel ő  bizottság feladata, 
mely tizenkilencz tagból áll" — olvasható a szervezeti szabályzatban. A felügyel ő  

8  Levéltár, II 104/1906 ; 18261. 
9  Levéltár, II. 104/1906; iktatószám nélkül 
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bizottság jogai és kötelességei: az igazgatót választja és meger ősítés végett a 
főigazgatóság útján a minisztériumhoz fölterjeszti; fels őbb jóváhagyással 
választja a tanári kart és az igazgató javaslata alapján az intézet tanárait 
elő lépteti, valamint megállapítja illetményeit a szolgálati szabályzat alapján; 
az óradíjas (bejáró) tanárokat az igazgatói előterjesztés alapján alkalmaz; 
pénztárnokot választ; joga van egyes tanórákon jelen lenni, s tapasztalatait az 
igazgatóval bizalmasan közölni; kérelmezheti a tanárok elleni fegyelmi ügyek 
megindítását; a tanintézet vagyonát kezeli; határoz minden tandíj ügyében; az 
intézeti szolgaszemélyzetet — az igazgatóval egyetértve — felfogadja és 
elbocsátja. 

Az igazgató csakis megfelelő  képesítésű , már „működő  rendes tanár lehet", 
aki a tanintézet szellemi ügyeinek a vezet ője. Tetteiért vagy mulasztásaiért a 
felsőbb tanhatóságoknak és a felügyelő  bizottságnak felelős. Az igazgató jogai 
és kötelességei: a miniszteri, fő igazgatói rendeleteket, s a felügyel ő  bizottság 
határozatait végrehajtja; a tanintézetet igazgatja, a tanári kart vezeti és 
ellenő rzi; a bizottsági üléseken el őterjesztéseket és javaslatokat tesz; felügyel 
az intézet helyiségeire és fölszereléseire. 

A tanintézet tanárai: rendesek, helyettesek és bejárók (óradíjasok). A ren-
des tanár oklevéllel rendelkezik és állandó alkalmazásban van. Igényli a ren-
des fizetést, lakbért és a nyugdíjat. A helyettes tanár olyan okleveles taner ő  le-
het, akit csak egy évre alkalmazhatnak, utána megújítható megbízásuk. A 
bejáró tanárok okleveles tanerők, s egy-egy rendes vagy rendkívüli tárgy 
tanítására alkalmazhatók. Megbízásuk szeptember 1-t ő l június 30-ig tart és a 
következő  tanévre megújítható. 

A rendes tanulók a következő  díjakat fizetik: a.) 10 korona felvételi díj; b.) 
150 korona tandíj; c.) 1 korona a tanuló utazási alapjára; d.) 2 korona az ifjúsági 
könyvtárra; e.) egy-egy rendkívüli tantárgy tanulásáért egész évre 15 korona; 
f.) 2 korona nyomtatvány díj. 

Az intézet vagyona az összes fölszerelésekb ő l, leltári tárgyakból, pénz- és 
értékkészletbő l ált, amelyek csak az intézet céljaira használhatók fel. A 
tanintézet vagyona gyarapítható: a.) segélyekbő l; b.) tandíjból és más ille-
tékekbő l; c.) esetleges adományokból és más jövedelmekb ő l; d.) alapít-
ványokból, amelyek rendeltetésüktő l el nem idegeníthetők; e.) végül az összes 
vagyonrészek esetleges hozadékaiból. 

A Szabadkai Felső  Kereskedelmi Iskola fenntartására a város évente egy 
bizonyos segélyösszeggel járult hozzá (1909-tő l már évi ötezer koronával). 
Hogy az iskola megnyitása helyénvaló volt, bizonyítja a tanintézet felügyel ő  
bizottságának 1908. szeptember 30-án a városi hatóságokhoz iskolasegély 
kérdésben intézett kérvénye, amelyben a többi között ez áll: „Kérelmünket azzal 
indokoljuk, hogy a Szabadkai felső  kereskedelmi iskola, mely a folyó tanévben már 
két osztályból áll, a szabadkai kereskedelemnek, tehát a közgazdasági életnek 
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egyik nélkülözhetetlen szükséglete (...). Ennek igazolására utalunk arra, hogy 
az iskola gyorsan virágzásnak indult; a tanulók a fennálló két osztályba a ren-
des létszámon fölül fő igazgatói engedéllyel is iratkoztak be, úgyhogy a 
tanítványok száma éppen a maximum, melyen felül már nem emelkedhetik; a 
jelentkezés pedig a beírattokon fölül oly nagy volt, hogy a be nem fogadott 
jelentkezőkbő l körülbelül kitelnék egy párhuzamos alsó osztály, melynek 
felállítását csak helyiség hiánya miatt kellett elodáznunk. Továbbá a beiratko-
zottaknak több mint 75%-a szabadkai illetőségű , ami mutatja, hogy iskolánk 
mindenkor szabadkai szükséglet betöltésére van hivatva." 10  Másrészt a felső  
kereskedelmi iskola tanárai immár ismeretterjeszt ő  előadások tartásával is 
kitűnnek. 1908 novemberében a szegedi iparkamara Szabadkán az iparosok 
részére előadás-sorozatot (24 el őadást) rendezett, 11  s a szabadkai kereske-
delmi iskola tanárai közül Resch Béla az alábbi témakörökb ő l tartott előadáso-
kat: 1. A gőz és a villamosáram a modern ipar szolgálatában; 2. Magyarország 
iparáról. A fontosabb iparágak ismertetése; 3. A vízr ő l. — Toncs Gusztáv tanár 
előadásai: 1. Petőfi; 2. A társadalom berendezése; 3. A társadalom élete. — 
Kertész Samu tanár dolgozatai: 1. Hazánk közjoga (Általános érdek ű  részek 
ismertetése); 2. A munkaadó és alkalmazottainak jogviszonya; 3. Az iparosok 
társadalmi élete; 4. A hitel. (Különös tekintettel az ipari hitelre). 

Amint láttuk 1908-ban a felső  kereskedelmi iskola mára második osztályát, 
vagyis a „közép osztályát" is megnyitotta. S az 1909/10. tanévben, a fels ő  (har-
madik) osztály befejezésével első  ízben tehettek érettségi vizsgát a szabadkai 
kereskedelmi iskola tanulói. 

Az elmondottakhoz kötődik dr. Biró Károly 1909. július 25-i, a minisztérium-
hoz intézett felterjesztése, amelyben a többi között arról olvashatunk, hogy a 
kereskedelemügyi miniszter még 1907-ben megadta a fels ő  kereskedelmi is-
kola nyilvánossági jogát. „Ez az iskola azóta fennáll és virágzik, amennyiben 
immár megnyílik a felső  osztálya is s tanulóinak a létszáma a szabályszerű  
létszámon állandóan felül van (...) Ez az intézet nagyobbára a tandíjakból, 
továbbá a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 500 és Szabadka város 5.000 
korona segélyébő l tartja fenn magát (••• "12  —jelenti a polgármester. De 
hozzáteszi, hogy a jövőben a város az iskolát nehezen tudja fenntartani, mert 
kulturális kiadásai felette nagyok: évi 42.000 koronát tesznek ki. Államosítani 
kellene azt, de a városnak ezen kívánságát egyel ő re visszautasítja a minisz-
térium. 13  Ennek ellenére a következő  években nagy változások észlelhet ők a 

10  Levéltár, II. 104/1906; 22413. 
11 Levéltár, II. 222/1908; 22465. 
12 Levéltár, II. 154/1909; 13841. 
13 Levéltár, II. 154/1909; 20168. 
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felső  kereskedelmi iskola életében: módo-
sítja szervezeti szabályzatát, párhuzamos 
osztályokat állított fel, nő i tanfolyamot in-
dított és öt évi főgimnáziumi elhelyezés után 
a Petőfi utcai új helyiségeibe való átköltöz-
tetésrő l határoznak. A városi tanács és más 
közegek anyagi támogatásával fejl ődhetett 
tovább a tanintézet: 1913 szeptemberében 
a tanulók létszáma már 200, míg a n ő i tanfo-
lyamon 45 növendéket jegyzetek. 14  

Összegzésként megjegyezhető , hogy az 
Osztrák-Magyar Monarchia központi igaz-
gatása a vidéki városok felé tovább lazul, s a 
minisztériumok a XX. század elejét ő l egyre 
nehezebben tartják kordában a Budapesten 
kívüli térség városi önkormányzatait, s egy-
úttal nehezebben követhetik az oktatási in-
tézetek és a művelődési intézmények mun-
káját. A kormányhatóság többször anyagi 
támogatásban sem részesített kiválóan m ű-
ködő  és gazdasági szempontból fontos tan-
intézeteket. Jelen írásunkban is err ő l győ-
ződhetett meg az olvasó. 

A Szabadkai Felső  Kereskedelmi Iskola 
(amelyet az egyik 1912. évi irat „közgaz-
dasági középiskola"-ként is feltüntet 15  mi-
nisztériumi pénz- és erkölcsi segély hiányá-
ban, valamint az elhúzódó bonyodalmak el-
lenére életképes tanintézet marad. Ezt bi-
zonyítja az a tény, hogy az els ő  világégés 
idején — 1916-ban — megnyitotta kaputi a 
Szabadkai Nő i Felső  Kereskedelmi Iskola is. 
S a Monarchia összeomlása után, 1920-ban 
Állami Felső  Kereskedelmi Iskola néven e-
gyesítették a két iskolát. 16  

14 Levéltár, II. 104/1909; 25574. 
15 Levéltár, II. 104/1909; 24982. 
16 Tóth Lajos: Szabadka mint iskolaközpont — a múltban és jelenben — A közép- és fels őoktatás 
kialakulása. Létünk. Évkönyv 1985. Szabadkáról. Újvidék, 1985. 67. 
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OTTHON-SZÜLŐFÖLD-HAZA' 
A szociális tér fogalmi különbségei 
kisebbségi és többségi mintánál 

Bevezető  
A szocializációs folyamat során a megismert társadalmi közeg egyre 

szélesedik, az egyén egyre szélesebb körű  referenciacsoport keretet 

kap — egy olyan öndefiniálási keretet, amelyben egyre tágabban, egy 
kultúra részeként élheti meg önmagát. Mindez egy pozitív, biztos azo-
nosságtudat, a hasonlókhoz való tartozás biztos tudata kialakulásával 

jár: olyan kulturális háttér ez, amely meger ősítő  jelleggel bír az egyén 

életében, és amelynek hiánya számos depriváló tényez őt von maga 

után. A szociális identitás alakulására legtalálóbb Krappman defi-
níciója, aki szerint a szociális identitás az a teljesítmény, amely révén az 
egyén aktív próbálkozással és a társadalmi normák tanulásával megte-
remti az interakciós és kommunikációs folyamatokban való részvé-

telének feltételeit (Krappman, 1980). 
A társadalmi közeg szélesedésével érzelmi jelentése halványul, és 

elsősorban megismerési tényezőkre, a megértésre értelmeződik át. 

Megszilárdul egy társadalomhoz való tartozás, minta szociális identitás 
része: egy mindennapi, természetes beállítódás, amely az egyén 

részérő l a társadalmat alapjaiban határozza meg és egyben fenn is 
tartja (Csepeli, 1984.). A társadalomba való beilleszkedésben a szo-

ciális tér koncentrikus kör szerűen tágul (Altport, 1954). 
Ez a szocializációs folyamat számos szocializációs ágens által köz-

vetített: a családi szocializáció (otthon), majd a szociális tér koncentri-

kus kör szerűen történő  tágulásában egyre inkább a szélesebb referen-

ciacsoportok, a kortárscsoportok, a szélesebb társadalmi közeg normái 
határozzák meg mind a társadalmi normákon mint csoportmércéken és 
referenciakereten, mind pedig a társadalmi szerepeken, mint visel-
kedési modelleken belül az egyént. A szocializáció ezáltal egyre tágabb 

keretekben értelmeződik. 

1 A tanulmány szerzője köszönetet mond dr. Bányai János tanszékvezet ő  tanárnak és dr. 
Bosnyák István egyetemi tanárnak, akik az Újvidéki Bölcsészettudományi Egyetem Ma-
gyar Tanszékén lehetővé tették számára a mintafelvételt. 
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A társadalomba való beilleszkedés kognitív szocializációs megközelítését 
legkonkrétabban Piaget adja a nemzeti tudat mint a szélesebb társadalomba 
való beilleszkedés példáján (Piaget, 1951, valamint Piaget idézi Csepeli, 
1984). A társadalmi identitás kialakulása Piaget szerint a szocializációs folya-
mat egy lényeges alapeleme, amelyet az egyén a szocializáció folyamatában 
mint a szociális identitás részét, mint egy ingroup-outgroup hovatartozási 
tudatot sajátít el (Lendvay, 1992). Piaget az értelmi fejl ődés modelljében a tár-
sadalmi normák elsajátításának egyre rugalmasabb felfogása a rigidt ő l az 
egyre rugalmasabb, internalizáltabb felé tartását írja le, modelljében a konkrét 
műveletek, a formális műveletek és az absztrakt gondolkodás szakaszán 
keresztül az egyén szocializációs keretei egyre tágulnak, miközben (társadal-
mi) szabálytudata egyre rugalmasabb, sokrétűbb. Piaget (áttekinti: Csepeli, 
1984) három szakaszt különböztet meg a nemzeti tudat kialakulásában a 
szélesebb társadalomba való beilleszkedést illetően: kezdetben a gyerek 
megtanulja a szűkebb környezete, családja, otthona, városa fogalmát, mint 
az életterének személyes közegét, színterét, és preferálja azt más hasonló 
tudattartalmakhoz viszonyítva (hatodik-hetedik életév), a második szakasz-
ban a gyerek a szülők nemzetiségét, az anyanyelvet és a születés helyét 
tanulja meg, a tizedik-tizenegyedik életévben pedig a gyerek a saját nemzet-
hez érzelmi-gondolati-cselekvési, komplex mintát idomít. Piaget interjútech-
nikával vizsgálta a társadalmi azonosságtudat kialakulását a gyereknél, és 
megállapította, hogy a gyerek kezdetben elsősorban szimbolikus, külsőséges 
jegyek alapján tanulja meg érzelmileg súlyozni saját társadalmát, és csak 
később tartanak ismeretei a fogalomalakulás követelményeinek megfelel ően 
az elvont társadalmi fogalmak (pl. haza, nemzet) megközelítés felé. Piaget a 
társadalomhoz fűződő  tudattartalmakat kezdetben szimbolikusaknak és érzel-
mileg színezetteknek találta. 

A társadalomképben Piaget szerint a haza fogalma az a szervező  erő , a-
mely leginkább jelentőségteli az egyén szélesebb közegbe való szocia-
lizációjában, mint a szélesebb társadalom képével kapcsolatos fogalom 
(idézi: Csepeli, 1984). A haza fogalma egy olyan szélesebb közeg, amely tar-
talmazza a család, a város, a szülőföld fogalmát (Kovács, 1977). Ezek a fogal-
mak Allport (Allport, 1951) szerint koncentrikus körökben szervez ődnek: a 
család, mint elsődleges közeg, a legszemélyesebb, legtöbb érzelmet moz-
gósító szociális tér, míg a szélesebb közegek gyengül ő  affektív tartalommal 
bírnak, elvontabban megközelíthetők. 

Piaget szocializációs megközelítése a társadalmi közegbe való beillesz-
kedés formai tényez ő it ragadja meg. E témakörben különböző  kultúrákban 
készültek vizsgálatok mind interjútechnikával, mind kísérletileg, s ezzel kap-
csolatban vizsgálatot végzett Tajfel és Jahoda (idézi Csepeli, 1984), valamint 
ismert Horowitz vizsgálata (1951), amelyben nemzeti szimbólumok (pl. 
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amerikai zászló) magas preferenciáját találta gyerekeknél. Magyarországon 
Pléh (1984) vizsgálatában gyerekek társadalom képében hangsúlyosan sze-
repeltek a formális, szimbolikus jelleg ű  tudattartalmak. Ezek a vizsgálatok is 
bizonyítják, hogy egy társadalomkép és a szélesebb közegben történ ő  szocia-
lizáció kultúrfüggően változik. 

Öndefiniálás egy társadalom függvényében 

A társadalmi rendszer függvényében való öndefiniálást jelentősen meg-
határozza adott ország kulturális hagyománya. A szélesebb haza mint kulcs-
fogalom szerepel ebben a képben, ezt bizonyítja a haza fogalom számos tradi-
cionális értelmezése: pl. a haza birtok-értelmezése a 19. században vagy az 
„őseink földje" eszme. A haza fogalma ezáltal a szélesebb társadalomban 
akkor jut nagy szerephez, ha a társadalom nemzeti jellegű  és ha tradíciótó! 
irányított (Kovács, 1977), ha a nemzeti szimbólumok és az adott ország nem-
zetének hagyománya hangsúlyosak. Ezzel szemben a haza fogalma nem 
szükségszerűen nemzeti hagyomány alapú, hanem — pl. egy nyitott társada-
lomban — teljesen kulissza jellegű  is lehet (Bausinger, 1991). 

A társadalomkép egyik fontos része az öndefiniálás a szélesebb társadal-
mi közegen belül, amelyet meghatároz a saját szélesebb társadalmi csoport 
képe, amely nemzeti vonatkozású ingroup és outgroup attitűdként segíti az 
egyént saját népére vagy más népekre vonatkozó gondolatainak, érzéseinek 
és cselekvési prediszpozícióinak rendszerezésében, valamint állandó újraér-
telmezésében (Lendvay, 1992). Ugyanakkora felhalmozott tudásanyag nem-
zedékrő l nemzedékre hagyományozódhat, változatlan formában reprodu-
kálódhat. Az egyénnek a szélesebb társadalomról alkotott képe és a kulturális 
hagyományok hagyományozódó sztereotípiái értelmezhet őek úgy is, mint két 
gondolkodási séma az egyén gondolkodásában. 

Kultúránk és a szélesebb társadalmi csoportról formált képünk igen sok-
szor csupán burkoltan, szimbolikusan teremtődik meg, mindebben még ő rizve 
a Pieget-i nemzeti szocializáció egyes szimbolikus elemeit (Lange, 1990): 
vallási, nemzeti, gazdasági, földrajzi másságok, a geopolitikai pozíció szim-
bólumai, az éppen hatalmon levő  kormány által preferált nemzeti szimbólumok 
egyaránt hordozzák azokat a külsőségeket, amelynek köszönhető leg egy 
ember egy társadalmat a magáénak érez, személyesnek tarthat. A szimbólum 
burkolt formában hordozhat affektív jelentést: pozitív viszonyulást fejez ki pél-
dául, ha valaki egy szimbólumot preferál, s negatív viszonyulást, ha visszau-
tasít. Egy társadalomkép attitűdöket tartalmazó elemei burkolt vagy szimboli-
kus formában akkor is megjelennek, ha egy széls őséges érzelmi viszonyulás 
vagy elő ítéletes gondolkodásmód nem indokolja őket. Ezek a külsőségek 
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nemritkán értékel ő  jelleget előlegeznek: pl. A njó hazafi" kritériuma, fiogy tudja 
a Himnuszt, ismerje a magyar történelmet és irodalmat, stb. (Csepeli, 1984). 

A nemzeti kisebbség társadalomképe 

A nemzeti kisebbség társadalomképe ebben az értelemben igen ellent-
mondásos: amennyiben a nemzeti kisebbség saját kulturális keretei közt él a 
befogadó országon belül, sokszor az anyaország nemzetképe az, amely kul-
turális vonatkoztatási csoportot képez a számára, viszont jelen társadalma az, 
amelyben egy szocializációs folyamat folytán a mindennapi életben élés amely-
hez igazodik. A nemzetkép és hazakép összeegyeztetésében a kisebbség 
szélesebb közege, valamint a kisebbségi körülmények között él ő  egyén 
sajátosan alakítja ki társadalomképét. A kisebbségi társadalomkép kett ős: 
egyrészt a befogadó ország, másrészt az anyaország felé nyílik meg. A kisebb-
ség választani kényszerül a befogadó ország és az anyaország kultúrája 
között: vagy asszimilálódik vagy az anyaország kultúrájához igazodik — 
kultúrát mint szélesebb referenciacsoportot választ, és ezen belül az egyéni 
érvényesülés létformáját (Mirnics K., 1992). 

Amennyiben egy nemzeti kisebbség kultúrája gyökeresen elüt a tágabb 
haza kultúrájától, a társadalomkép meghatározó vonása az, hogy beleél ő  jel-
legű-e vagy sem. Az ingroup-outgroup megkülönböztetés két nézőpontból lát-
tathat velünk egy társadalmat: tagjaként és kívülállóként A csoport kollektív 
önmeghatározása egyfajta beleélő  típusú tapasztalatot, csoporthagyományt, 
sőt adott kultúra megerősítő , közös erejét adja az egyénnek (Csepeli Schütz 
nyomán, 1984), és ez egyben a kollektív önmeghatározás szabálya is, amely 
az idegenre nem érvényes. Ha az idegen vagy egy kívülálló (csoport) kevés 
információval rendelkezik az adott társadalomról, hajlamosabb a küls ő  cso-
port leegyszerűsített észlelésére. Társadalmi keretek között ha egy népcso-
port a peremre szorul, ha nem vesz részt a többségi kultúrában, ha elhatáro-
lódik tő le, viselkedése hasonló, mint az idegené, akire nem érvényes a kol-
lektív önmeghatározás megerősítő  ereje, és pusztán tetteit jutalmazzák vagy 
büntetik, annak alapján, hogy teljesíti-e az adott kultúra elvárásait vagy nem 
(Csepeli 1984, Mirnics, 1992). Ha az értékrendszeri és kulturális különbségek 
miatt a nemzeti kisebbség elhatárolódik az uralkodó kultúrától, a két csoport a 
csoporthomogenizációs hatások elvén a saját csoport ismerete és komplex-
ebb észlelése, valamint'a küls ő  csoport nem-ismerete, homogénebb ész-
lelése felerősödik, és a két csoport szintén elhatárolódik egymástól. (Ez már 
eleve torzító szelektív észleléshez vezet a kisebbségi csoport irányában, de 
egyúttal a többségi csoport felé is ez érvényesül.) 

Másrészt egy társadalomkép a társadalmi-gazdasági viszonyok tükrében 
is lehet laza szövetű  és sztereotipizáló, merev (Lendvay, 1992). Például a 

49 



A szabadkai gimnázium tanulói (1930). 

társadalomról alkotott kép merevsége mind a nemzeti kisebbségnél, mind a 
befogadó ország többségi nemzeténél az érdekellentétek függvényében a 
nacionalizmus, a sovinizmus alapjául szolgálhat. A kisebbségi népcsoport a 
befogadó nemzet normáiban osztozik vagy nem osztozik. Ez úgy is értel-
mezhető , hogy a kisebbségi kultúra pszichológiai néz őpontja az uralkodó 
kultúra iránt aszerint beleél ő  vagy rálátó, hogy vonzónak, azaz magáénak érzi-
e a kisebbségi népcsoport az adott többségi kultúrát vagy sem, egyáltalán a 
magáénak érezheti-e, vagy idegennek tartja a gyökeresen elüt ő  kulturális-
vallási körülmények folytán (pl. a vajdasági magyarok és az ortodox többségi 
nemzet viszonya — Weinreich, 1992). 

Számos történelmi, irodalmi példa bizonyítja, hogy a csoporthomoge-
nizációból, a saját csoport pozitívabb észleléséb ő l eredő  torzítás az egyik vagy 
mindkét társadalmi csoport részérő l felerősödhet, mint elő ítélet, egy olyan 
torzító, negatív észlelés, amely nem a személyes tapasztalaton alapul, és igen 
sokszor nacionalizmus, sovinizmus formájában a nemzeti kisebbség felé 
irányul, diszkriminációs, s őt tettleges megnyilvánulásokkal. Számos történel-

mi példa igazolja 
továbbá, hogy az 
elő ítéletesség egy 
nemzet gazdasá-
gi krízishelyzetei-
ben önigazoló jel-
legű , és különö-
sen előnyös lehet 
a politika számá-
ra, mint egy olyan 
ellenségkép fel-
mutatása és fenn-
tartása a kisebb-
ség példáján, a-
mellyel megideo-

logizálható az adott társadalmi helyzet visszássága, ezenkívül ily módon az 
agresszió levezetése is lehetséges (Altport, 1951). 

Egyes társadalmi elő ítéletek hagyományozódhatnak. A faji vagy nemzeti 
diszkrimináció egyes családokban nemzedéken keresztül adódik tovább. Az 
elő ítéletek tanulása már kora gyerekkorban kondicionálásos úton megtörtén-
het, (pl. bizonyos bőrszínnel vagy népcsoporttal verbális kondicionálás útján 
társított negatív tudattartalmak — Allport, 1951), a kés őbbiekben pedig öniga-
zoló jelleggel fenntartott nézetek formájában marad fenn. Egész társadalmak 
szerveződhetnek elő ítéletek formájában és épülhetnek el ő ítéletes gondol-
kodásra, ha ez az adott társadalom stabilitásához járul hozzá. Közismert iro- 
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dalmi példa rá az intézményes gy ű löleten alapuló Óceánia, George Orwell: 
1984 című  regényének képzelt társadalma. 

Kisebbségi helyzet a befogadó országon belül 

A téma áttekintése csak egy specifikus kulturális közegben lehetséges: 
Csepeli szerint a kisebbségi népcsoport autonómiája, a vele szembeni tole-
rancia vagy türelmetlenség a befogadó ország kormányától, politikájától, 
vezető i stílusától függ, valamint attól, hogy a nemzeti kisebbség és a többségi 
nemzet politikai érdekei mennyiben egyeznek meg vagy térnek el. 

Ha a kisebbségi népcsoport a többségi népcsoportnak szerves részeként 
él, normáit szinte a sajátjának tekinti, referenciacsoportként fogadja el, és tár-
sas összehasonlítás mintájául használja. Mivel a nemzeti kisebbség érvénye-
sülésének elengedhetetlenül csak a szélesebb társadalmi a közegben van 
lehetősége, saját normáit igen sokszor a szélesebb társadalmi közeg min-
tájára dolgozza ki (Lewin, 1971). Ezáltal a kisebbségi csoport legjobban elis-
mert tagjai azok az egyének lesznek, akik a kisebbségi és többségi csoport 
határán, a peremen foglalnak helyet, lévén, hogy mindkét csoportnak tagjai, 
és a két csoport közötti átjárhatóságot és kommunikációt biztosítják. 

Ez a kettős helyzet egy kultúrában véleményem szerint nem feltétlenül 
negatívum, ahogy Lewin ezt állítja. Ilyen helyzetben a kisebbségi népcsoport 
számára elengedhetetlenül szükséges a többségi nyelv tudása, a többségi 
kultúra ismerete, sőt a többségi szokások bizonyos mérték ű  betartása is. 
Előfordul sokszor fordítva is: a többségi csoport is egy-egy kisebbségi csoport-
ból kikerült és érvényesült egyénen keresztül érdekl ődni kezd a kisebbségi 
kultúra iránt, és hozzájárulhat annak fejl ődéséhez mind anyagi, mind eszmei 
tekintetben (Weinreich, 1991). Az asszimiláció mint egy természetes fogalom 
két egymás mellett él ő  nép között, nemegyszer a konfliktusmentes és a 
toleráns együttélés több évtizedét biztosítja a kisebbségi népcsoportnak a 
befogadó államon belül, sőt a népcsoportok keveredését is, és ezáltal kul-
turális többletet is nyújt (Mirnics, 1992). 

Amennyiben viszont a kisebbségi csoportnak nincs, vagy csak kevés 
beleszólása van a széleskörű  társadalmi törvény-és jogrendszerbe, s ameny-
nyiben a két normarendszer szélsőségesen különbözik egymástól, a kisebb-
ség kidolgozhatja saját, a befogadó nemzett ől független normarendszerét — 
ezáltal egy újfajta ingroup-outgroup kategóriát hoz létre: önmagát egy államon 
belül definiálja, és egy új csoportként elhatárolja magát különböz ő  érték-
rendűként: ez a többségi nemzet és a nemzeti kisebbségi közti szakadékot 
mélyíti el (Allport, Csepeli, Mirnics, 1992). Ez esetben, amennyiben a nemzeti 
kisebbség valóban gyökeresen elütő  normarendszert vall befogadó nem-
zetével szemben, a kisebbség kettős kötésben él, de igazából sehova nem 
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tartozik, csak saját szűkebb közegébe, lévén hogy a szélesebb közeg egysze-
rűen nem fogadja be. Kialakíthat ugyan egy nemzet- és hazaképet, de ez a kép 
torz, elutasító egy lényegbeli személyiségvonásával, származásával szem-
ben. 

A konfliktus feloldásának ilyen esetben több lehet ősége is van, Altport 
(1951) a következőket sorolja fel: 

öngyűlölet, az uralkodócsoporttal való azonosulás — a nemzeti kisebb-
ség ilyen esetben egyetért mindazokkal a vádakkal, amelyek saját csoportját 
érik, szégyennel veszi tudomásul annak bűneit, és mintegy vezeklésképpen 
ért egyet az uralkodó kultúra megtorló intézkedéseivel. Történelmi példa erre a 
náci haláltáborok zsidósága, vagy az amerikai néger gyerekek fehér b őrszín 
iránti nagyobb preferenciája saját bőrszínükkel szemben. A stigmatizáltság 
önbeteljesítő  jóslatként működik: az uralkodó nemzet normához idomulva 
egész népcsoportok képesek magukat az uralkodó nemzet szemével látni. 

a saját csoport ellen forduló agresszió — a kisebbségi népcsoport sa-
ját csoportján belüli agressziójaként vezetődik le adott csoporttal szemben élő  
elő ítélet keltette harag és gyű lölet. 

az elő ítélettel sújtott csoport el ő ítéletei más csoporttal szemben — 
az elő ítélet okozta stigma által keltett agresszió más kisebbségi népcsoportra 
projiciálódik: mindez úgy is értelmezhető , mint az agresszorral való azono-
sulás: az uralkodó kultúrát választva modellként a kisebbségi népcsoport 
egyrészt eléri az agresszió levezetését ilyen módon, másrészt pedig az ural-
kodó kultúra felé egyben azt kommunikálja, hogy képes annak normái (azaz az 
elő ítéletesség) szerint viselkedni. 

együttérzés — aí kisebbségi csoportból, amelyet az el ő ítélet sújt, a vele 
szembeni hátrányos megkülönböztetés éppen egy ellenkező  reakciót vált ki: 
emberszeretetet és az átlagosnál nagyobb toleranciát, egyben azonban el-
kerülést a vele szemben el ő ítéletes népcsoport iránt. 

visszaütés: harciasság —az elő ítélettel sújtott kisebbség direkt módon, 
szemtő l szemben, agresszióra agresszióval válaszol. 

fokozott érvényesülési vágy — a hátrányosan megkülönböztetett nép-
csoport érvényesülése érdekében fokozott er őfeszítést fejt ki, ez értelmezhet ő  
egyéni és csoportkeretekben is. 

jelképes érvényesülés —a kisebbségi népcsoport saját közegében igyek-
szik érvényesülni, nem pedig az uralkodó kultúra normái között, egy olyan kul-
turális keretben, amely a szociális tér sz űkülését eredményezi. A 6. pont szub-
limációs tendenciájával szemben a jelképes érvényesülés értelmezhet ő  úgy, 
mint kompenzációs tendencia. Mindez a két csoport, a kisebbség és az ural-
kodó kultúra egymástól való nagyfokú elkülönülésével és a csoporthomoge-
nizációs hatások erősödésével jár, lévén, hogy a két csoport normarendszere 
egyre élesebben elhatárolódik. 
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8. idegesség — mivel a hátrányos megkülönböztetettség stresszállapot, 
Allport szerint idegességhez vezet. Ma inkább idegrendszeri és pszicho-szo-
matikus zavaroknak mondanánk ezt a tartós stressz következtében beálló 
állapotot, amelyet Altport annak tulajdonít, hogy az egyén sehova nem tarto-
zik, így a biztonság hiányában vagy az identitásdiffúzió állapotában él. 

A kisebbségi lét alapvető  depriváló dimenziói 

Bokor (1989) nyomán egy kisebbségi kérdés alapvető  problémáit a követ-
kező  depriváló dimenziókban láthatjuk: Alacsony presztízs, az egyéni vagy 
csoportérdekek érvényesítésének frusztrációja, a társadalmilag szokásos 
életmód érvényesítésének képtelensége, az uralkodó kultúra normáitól eltér ő  
értékek és attitűdök. (A kisebbségi népcsoport a befogadó állam népével 
szemben mindezen dimenziókban nem szükségszer űen szenved el depri-
vációt.) A kisebbségi szocializáció fő  tényező it több szerző  nyomán (pl. Kan-
gas, Csepeli, Weinreich, Majstorović) a következőkben foglalnám össze: 

1. a családi szocializáció 
— a család szülői-nevelő i légköre, 

a családtagok iskolázottsága és tájékozottsága, 
a szülők által közvetített kulturális hatások; 

2. a nyelvi szocializáló 
a nyelv szemantikája és ennek különbözőségei a széles társadalmi közeg 

nyelvének szemantikájától, 
— az anyanyelv elsajátítási nehézségei, 

az anyanyelv elsajátítási lehetőségei, 
a szélesebb anyanyelvi közeg hozzáférhetősége; 

3. az iskola szocializációs hatásai 
szociometriai státus, 
a tanárok által teremtett nevel ő i légkör; 

4. a kortárscsoportok milyensége, megléte vagy hiánya 
a kortárscsoportok milyensége, szubjektív elégedettség, 

— a kortárscsoportokban való szociometriai helyzet, 
— a kortárscsoportok egy- vagy több nemzetiség űsége, 

a kortárscsoportok normarendszere és összeforrottsága; 
5. a szélesebb társadalmi közeg jelenlegi társadalmi-politikai viszo-

nyai 
béke versus háború, nem kimondott belső  ellentét, 
jelen kormány nemzetiségi politikája, a nemzetiségnek van-e lehet ősége 

az érvényesülésre; 
6. a szélesebb társadalmi közeg gazdasági körülményei 
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kedvező  versus kedvezőtlen egy fiatal szocializációja szempontjából, 
van-e lehetőség egy egyéni érvényesülésre; 

7. a tömegkommunikációs hatások 
a tájékoztatás objektívsége, 
társadalmi helyzet, a tömegkommunikáció sokrét űsége, 

— a tájékoztatás nyelve; 
8. az anyaországgal való kapcsolat és az onnan érkező  információs 

hatások 
az anyaország nemzetiségi politikája és ennek jellege 

— segítőkészség, a segítség jellege (anyagi, eszmei) 
az anyaország elismeri-e a nemzetisége létét; 
a befogadó országgal való kapcsolat és az onnan eredő  informá-

ciós hatások 
a kulturális hagyományok, a jelen nemzet önértékelése szem-

pontjából releváns nemzeti sztereotípiák 
az anyaország és a befogadó ország viszonya 

érdekellentétek, politikai ellentétek; 
12. a befogadó ország komplex érték- és normarendszerének ellent-

mondásossága versus egyértelm űsége 
egypártrendszer versus többpártrendszer, 

— szabad véleménynyilvánítás, szólásszabadság versus ennek hiánya. 
Afenti tényezők közül — bár egy kultúrközi vizsgálatról szól tanulmányom is 

— nem foglalkozhatom a politikai és gazdasági körülmények elemzésével, 
lévén, hogy azok kultúrspecifikusak. Alább a kisebbségi szocializáció ál-
talános, alapvető  különbségeit és depriváló sajátosságait foglalom össze, 
különös tekintettel a szociális tér sz űkülésére egy kisebbségi minta számára. 

Családi szocializáció A szociális tér szűkülésével a kisebbségi sorsú gye-
rek szocializációja még erősebben a család és a szűkebb környezet által meg-
határozott. A család hordozza ugyanis azokat a kulturális normákat, amelyek 
az egyén kulturális és értékrendszeri másságát közvetíthetik a szélesebb 
közeggel szemben (Csepeli, 1984). Ha a személy elfogadja ezt a modellt, és 
másnak szocializálódik egy közegen belül, peremhelyzet ű  lesz. Egy szűkebb 
környezet normáit és kultúráját veszi át a számosabb és sokszor a jogok terén 
is előnyösebb helyzetű  többségi nemzettel szemben, mely normarendszer 
sokszor — pl. gyökeresen eltérő  kulturális-vallási normák esetén — annyira 
más, hogy a kisebbségi helyzet egy szubkultúraként is értelmezhető  közegben 
él saját országán belül: otthonában, szülőföldjén, szűkebb környezetében, 
mint egy olyan környezetben, amely ugyan a nagyobb egység része, de 
normáiban elég sokszor ellentmond annak, bár annak ellen őrzése és kor-
mányzása alatt él és társadalmilag valamennyire általa kontrolált (Lekovi ć , 
1981). 
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A nyelvi szocializáció tekintetében a szocializáció folyamán különösen 
nagy nehézséget jelent a korlátozott kód problémája (idézi Krappman, 1980) a 
marginális csoportoknál, amely a verbális kifejezésmód korlátozása által egy- 
ben konfliktusterhes helyzet. A kommunikáció patológiája szükségszerűen az 
egyén patológiáját jelenti. Ilyen jelleg ű  például a schizofrenogén kommu- 
nikáció, amelynek enyhébb foka az egyén érvényesülésének korlátozott- 
ságához vezethet, és ily módon frusztrációs helyzet. Kommunikációs nehéz- 
ségek nyelvi dimenzióit szemlélteti Watzlawik és a Palo Alto-i iskola schizo- 
fréneknél, amelyet kés őbb Krappman (1980) a szociális identifikáció folyama- 
taira is kiterjeszt. Ezek szerint a kommunikáció hiánya, a kommunikáció tar- 
talmi és viszonyi meghatározó aspektusaiban történő  szabálysértés (igen 
sokszor ebben az értelemben játszódhat le egy konfliktus is a kisebbségi és 
többségi nemzet közt) a kommunikáció nem mindkét fél számára elfogadott 
újraértelmezése, az analóg és digitális kommunikáció egymást keresztez ő  
volta vagy a szimmetrikus és komplementer kommunikáció irányába való 
eltolódás alapvető  kommunikációs probléma, amely sokszor egész társadalmi 
rétegek nehézsége, és nem megfelel ő  szocializáció útján sorozatosan réteg- 
problémákat hozhat létre. Másrészt a kisebbségi lét szempontjából alap- 
vetően meghatározó, hogy a kisebbségi nyelv egy társadalomban ki van téve a 

kommunikáció hiányának (Bokor, 1989) egysze- 
rűen azért, mert a többségi nemzet tagjai számára 
nem érthető . A kisebbségi nyelv a saját közegén kí- 
vül ezáltal nem a kommunikáció eszköze, és ez 
frusztrációs helyzet, amely az egyén számára a 
továbbiakban vagy saját anyanyelvét fogja nega- 
tívan címkézni, vagy a kisebbségi egyén a többség 
által beszélt nyelvet használja. Anyanyelvének 
használhatatlansága a társadalmi érvényesülésben 
s ezáltal a saját nyelv értékelése kett őssé válik. A 
kisebbség nyelve a szélesebb társadalmi közegben 
érthetetlen, míg a saját kisebbségi csoportban az 
anyanyelv elsőrendű  fontosságú is lehet. Ha a több- 
ségi nemzet a kisebbséggel szemben autoritatív és 
nacionalista politikát folytat, a kisebbségi nyelv ket- 
tős kommunikációja a Krappman által leírt pato- 
lógiás kommunikáció értelmében alkalomszerűen 
krízishelyzetté élez ődhet a kisebbségi és a többségi 
csoport között (pl. a tartalmi és a viszonylatokat 
tükröző  kommunikáció megsértésében a többségi 
nemzet részérő l, amely ily módon, saját helyzeti 
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előnyének tudatában, elutasíthatja a kisebbség nyelvét). 
Információs hatások A kisebbség az információáramlást tekintve is jelen-

tős hátrányban van a többségi nemzettel szemben (Angelusz, Bokor, 1989). 
Egyrészt az információáramlás fő leg a szélesebb közeg követelményeihez 
idomul, másrészt nyelvi nehézségek merülnek fel. A kisebbség természetsze-
rűen kétnyelvű , és ez jelentősen meghatározza a többségi csoport nyelvének 
és az őt szélesebb közegbő l érő  információknak megítélését, és közben az 
információ is torzulhat. Az informáltság mértéke pedig a társadalmi helyzettel 
arányos (Angelusz, 1983), és szükségszer űen bekövetkezik, hogy egy mar-
ginális helyzetű  csoport már kommunikációs hálói folytán nem kap olyan 
sokrétű  és komplex információt (Kangas, 1991), amely a nemzeti tudat ala-
kulására meghatározó lehetne, mint egy magasabb társadalmi réteg. Az 
alacsonyabb társadalmi rétegek tájékozatlansága ilyen értelemben komoly 
szocializációs tényezővé válik, és az információ eltorzulásához, a vélemények 
szélsőségességének növekedéséhez, valamint a sztereotip vélemények gya-
rapodásához vezethet. 

Egy társadalmi csoporton belül nyelvi közvélemény alakul ki, amely ha-
gyományozódás és szociális helyzet által egyaránt befolyásolt. A kisebbségi 
és többségi csoportban (a két csoport egymástól való elkülönülésének mér-
tékében) ez a közvélemény különbözik, ezáltal értékrendszeri különbségek 
mutatkoznak, és tömegesen el őforduló beállítódások, attit űdök rendszerét 
közvetíti a kommunikáció korláti között, mivel egy, a társadalmi ranglétrán ma-
gasabb helyet elfoglaló társadalmi csoport csak marginálisan, és csak bi-
zonyos feltételek között érintkezik az alacsonyabb helyet elfoglalóval (Majsto-
rović , 1997). A csoportban kialakult közvélemény úgy is értelmezhet ő , mint 
szükséglet-kielégítési minta. S ebben az értelmezésben egy kisebbségi és 
egy többségi csoport számára szintén más és más, a társadalom valamint a 
kisebbség mint csoport (szélesebb csoporton belül adott normáit definiálva) 
megszabja a szükséglet-kielégítés feltételét a nyelvhasználat által, a köz-
vélemény közvetítésével. A kommunikáció hiánya sokban befolyásolhatja e 
szükséglet-kielégítési minta alakulását egy nemzeti kisebbségnél, lévén, hogy 
a szélesebb közeg által kapott sokrét űbb információ gazdagabb és árnyaltabb 
közvéleményt szül egy csoporton belül. A kisebbségi csoporthoz viszont a 
világról szóló információk sokszor csak a többségi csoport nyelvén, mint köz-
vetítő  és egyben torzító hatáson át, jutnak el. Ez szélsőségesebb, a marginális 
csoportokra jellemző , szimplább közvéleményhez vezethet (Angelusz, 
1983.). 

Tömegkommunikációs hatások A nemzeti kisebbség az információ 
hozzáférhetősége tekintetében is hátrányos helyzetben van: a nemzeti kisebb-
séghez tartozó gyerek és fiatal nap nap után olyan tömegkommunikációs 
hatásoknak van kitéve, amelyek a többségi nemzetre vonatkoznak, a tömeg- 
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kommunikációs ágensekben szimbolikus, a többségi nemzethez tartozó tu-
dattartalmaknak felelnek meg. Elenyészően kevés az olyan, a saját anyanem-
zet nemzeti szimbólumai és nemzeti sztereotípiák hagyománya által hordo-
zott elemi hatás, amely a saját kultúra fel ő l érné a kisebbségi népcsoportot. A 
kisebbségi helyzet tehát peremhelyzet az információ hiányának értelmében 
is: a család vagy az iskola feladata ezt pótolni, ez azonban egy kisebbségi lét 
problémái közt törvényszerűen következik be (Angelusz, 1983). 

Társadalmi szempontból a kisebbségi népcsoport konfliktus-megoldásá-
nak több kimenetele lehetséges (Altport, 1951), s ez az egyén szempontjából 
is így van. Marcia nyomán a kisebbségi létet Inántsy (1991) úgy értelmezi, mint 
egy olyan lehetőséget, amely—az egyén szempontjából — négy kimenetet hor-
dozhat a társadalmi identitás kialakulásában, és egyben széls őségesen 
egyéni konfliktusmegoldásnak tartja a kisebbséghez tartozó egyén viszonyát, 
attitűdjét a szélesebb társadalmi közeg iránt: 

érett identitás — az élet identitáskrízisével bátran szembesül ő , érett em-
ber — a szerző  ezen azt a kisebbségi sorsú embert érti, aki megoldotta 
magában a kisebbségi sorsban felmerül ő  krízist, összebékítve a szélesebb 
társadalmi közegben lehetséges érvényesülést és a sz űkebb szociális tér kul-
turális hagyományait. 

átvett identitás — azaz ember, aki autoritatív, kényszerítő  körülmények 
folytán vette át jelen szerzett identitását; az egyén, aki a szélesebb társadalmi 
közeg normáihoz alkalmazkodik azok autoritatív jellege folytán. 

diffúz identitás — az elköteleződés hiánya bármely társadalmi közeg 
irányában. 

moratórium — ambivalens és feszültségterhes identitás, megoldatlan 
konfliktusokat tartalmaz, ellentmondásos viszony minden társadalmi közeg-
gel szemben. 

Azt, hogy a kisebbségi csoport problémáinak megoldása egyáltalán nem 
könnyű , a migrációval kapcsolatos kutatások igazolják. Ha a kisebbségi cso-
port a befogadó állammal szembeni konfliktusa miatt a peremre szorul, a 
kisebbségi szocializáció szélsőségesen determinált lehet saját közege által; a 
depriváló dimenziók kiéleződnek és sokszor igen hosszú távon nincs is kilépés 
egy kisebbségi helyzetbő l. (A migrációval kapcsolatos kutatások pl. hang-
súlyozzák a környezet stigmatizáló jellegét.) Az egyén kés őbbi környezetvál-
toztatása ugyan hathat annak irányába, hogy magában a személyiségben is 
egy reintegrációs folyamat játszódjon le a kapcsolatok terén. S ennek során az 
egyén új típusú társadalmi kapcsolatokat létesít, nagyon sokszor azonban 
nem ez történik. A kapcsolatok jellegükben egy új közegben sem változnak, a 
kapcsolatok hálója az előző  helyzethez hasonló marad (tehát kisebbség 
esetében peremhelyzetű ) akkor is, ha kisebbségben él ő  környezetet változtat 
(Bokor, 1989). 
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A vizsgálat 

Módszer 

Kisebbségi és többségi mintámon fogalmi különbségeket kerestem a 
szűkebb és tágabb szociális tér fogalmaira vonatkozóan. A vizsgált mintát 23-
19, magyarországi és jugoszláviai (újvidéki), magát magyarnak valló egyetemi 
hallgatóval végeztem, a jugoszláviai minta az újvidéki Bölcsésztudományi 
Egyetem Magyar Tanszékének hallgatóiból állt, a magyarországi mintát 
ELTE-BTK-s hallgatók képezték. (Ezt a mintát kritika érhetné, mert nem azo-
nos szakos két mintát hasonlítok össze, de az egyetlen magyar egyetem a Vaj-
daságban a Magyar Tanszék, így más választásom nem volt.) Vizsgálati 
személyeimmel kérdő ívet töltettem ki az otthon, szülő  föld és haza fogalmára 
vonatkozóan, melyek a kisebbségi lét folytán különbözhetnek. Vizsgálati 
személyeimnek egyrészt hétfokú skálán kellett megítélniük a szűkebb vagy 
tágabb szocializációs tér fogalmát, az otthon, a szülő föld, a haza fo-
galmának alakjában, valamint e három fogalom számukra asszociatív je-
lentését is le kellett írniuk. A három fogalomnak mind állító, mind tagadó 
jelentését, valamint a fogalmak személyességét egy ötfokú skálán ítéltettem 
meg. 

Az adatok feldolgozása 

Két mintám különbségeit t-próbával hasonlítottam össze a három fogalom 
személyessége és az állító, valamint tagadó jelentés különbségei mentén. A 
két mutató között korrelációt is számítottam, amely azt hivatott tisztázni, hogy 
az értékelés szélsőségessége egy személyes érzelmi involváltság mentén 
történt-e vagy nem, vagyis a személyes érintettség melyik mintánál mennyire 
jár együtt egy szélsőségesebb megítéléssel. A kapott eredményeket táb-
lázatba foglaltam, amelyek mellékelten szerepelnek. 2  

Néhány értelmezési kritérium 

Az állító jelentés különbségeit adott fogalom pozitív illetve negatív 
megítéléseként értelmeztem, ezenkívül a pozitívabb illetve negatívabb 
megítélést úgy is értelmeztem, mint adott fogalom iránti elkötelezettség 
mértékét. 

A tagadó jelentést Mc GUIRE nyomán értelmeztem, akinél — az egyén 
viszonylatában — a tagadó jelentés úgy szerepel, mint egy olyan képz ődmény, 
amelyben az egyéni különbségek hangsúlyozódnak az egyén különböző- 

2  A tanulmány szerves részét képezi további számos táblázat és a felhasznál kérd ő ívek, valamint 
egyéni értékelésük, azonban e rész nagy terjedelme miatt közlésükre nincs mód. 
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A szabadkai gimnázium tanulói kiránduláson (1930). 

ségének mértékében, s a 
társadalomkép fogalmai-
nak tagadó jelentése úgy 
is értelmezhető , mint egy 
hangsúlyozott, egyéni sa-
játosság adott társada-
lomnál, lévén, hogy illető  
sajátosság adott társadal-
mi csoportra nézve: kiug-
róan fontos és hangsú-
lyos. A tagadó jelentés kü-
lönbségeit egyrészt úgy 
értelmeztem, mint egy társadalomképre jellemző  egyedi sajátosságokat, 
másrészt viszont ez az egyedi sajátos helyzete három fogalommal kapcsolat-
ban közvetve arra is rámutathat, hogy mely fogalmak mentén érzi magát depri-

váltnak adott kisebbség. 
A fogalom személyessége értelmezésemben egy olyan szubjektív 

involváltságot takar, amelyet adott társadalmi fogalom mozgósít: amennyi-
ben valaki személyesebbnek érez egy fogalmat, amennyiben szubjektíve fon-
tosabbnak érzi, úgy egyúttal (adott csoport szerint szubjektíven) jellemz ő  sajá-
tosság lesz a fogalom iránti attitűd erre a népcsoportra, és szintén rámutathat a 
kultúrközi különbségek jelenlétére. 

A személyesség és a pozitív illetve negatív megítélés együtt járása o-
lyan együtt járásként értelmezhet ő , amely egyúttal az adott fogalom szemé-
lyességét egy olyan pozitív vagy negatív érzelmi együtt járással társítja, amely 
rámutathat, hogy a fogalom iránti személyes elkötelezettség milyen érzelmi 
viszonyulással jár együtt. 

Hipotéziseim: 

Hipotéziseimet úgy állítottam fel, hogy a kisebbség viszonylatában a 
szűkebb élettér hangsúlyosságát igazolják vagy cáfolják. 

A szűkebb szociális térre vonatkozó fogalmak (otthon, szülőföld) a 
kisebbségi (vajdasági) mintán pozitívabban értékeltek, minta többségi (magyar-
országi) mintán. 

A szűkebb szociális tér fogalmai személyesebbek a kisebbségi, mint a 
többségi mintán. 

A személyesség és a pozitív értékelés a kisebbségi mintánál együtt jár a 
szűkebb szociális térre vonatkozóan. 

A tagadó jelentés viszonylatában a tágabb szociális tér hangsúlyozódik a 
kisebbségi helyzet folytán, negatív értékelés formájában. 
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A talált fogalmi különbségek egyenkénti szemléltetése 

A. Otthon 
A kisebbségi mintánál 

a fogalom egyaránt fontosabb és pozitívabb jelentéssel bír; 
a fogalom tagadó jelentésénél nem született szignifikáns különbség; 
a fogalom személyessége és pozitív tartalma a kisebbségi mintánál 

együtt jár, tehát a fogalom minél személyesebb, annál pozitívabban értékeli a 
kisebbségi minta, ez azonban másképpen van. 

A többségi mintánál: 
az otthon fogalma itt is pozitív, bár nem annyira, mint a kisebbségi 

mintán; 
— a nem-otthon fogalma itt is negatív, a kisebbségi mintához viszonyítva 

nincs különbség; 
az otthon fogalma és a személyessége között nem született kapcsolat. 

(Az eredmény azonban nem szükségszer űen valós: tulajdonképpen annak 
is betudható, hogy az otthon fogalma eleve a másik két fogalom közegében 
jelent meg, ezáltal a közeg is befolyásolhatta megítélését, így csak fenntartás-
sal értelmezhető .) 

B. A szülőföld fogalmának különbségei 
A kisebbségi mintánál 

ez a fogalom egyaránt pozitívabban értékelt és személyesebb; 
—a tagadó jelentésnél látott eredmények azt mutatják—ezzel összhangban 

—, hogy a tagadó jelentés (nem-szülő föld fogalma) nagy šzignifikancia szin-
ten pozitívabb a többségi minta részére, mint a kisebbségi mintánál; 

a fogalom személyessége és pozitív értékelése erős korrelációt mutat a 
kisebbségi mintánál. 

A többségi mintánál 
ez az együtt járás nem tapasztalható. 

C. A haza fogalmának különbségei 
A haza fogalom a legellentmondásosabb mindkét mintánál. 

az állító jelentés értékelésénél, mint a fogalom abszolút értékénél a 
minták közt nincs különbség; 

a tagadó jelentés rámutat, hogy ez a különbség mégis létezik és 
hangsúlyos: igen szignifikánsan pozitívabban ítéli meg a többségi minta a 
nem-haza fogalmát, mint a kisebbségi; 

a többségi minta számára a haza negatívan értékelt fogalom; 
a haza fogalma személyesen érinti kisebbségi mintámat, míg a többségit 

nem; 
a haza fogalom értékelésének és személyességének tekintetében a 

kapott szórás a kisebbségi mintánál igen nagy, ami a széls őségesen szub- 

60 



jektív megítélést tükrözheti; 
— a haza fogalom értékelése és személyessége közti korreláció a többségi 

mintán létezik, a kisebbségin pedig csak tendenciaszer ű , de éppen ellenkező  
irányba: a kisebbségi mintánál pozitív, a többségi mintánál pedig negatív 
irányba mutat (tehát minél negatívabb az értékelés, annál személyesebbé 
válik a fogalom). 

2. A fogalmak különbségeinek együttes értelmezése 

Az állító jelentés különbségei tükrözik, hogy az otthon, szülő  föld, 
haza jelentésének és fontosságának megítélésénél alapvető  különbség a két 
minta közt, hogy a kisebbségi minta e három fogalmat egyaránt pozitívabbnak 
ítéli, minta többségi, bár  haza fogalmánál ez a különbség nem szignifikáns. 

önmagában ez az eredmény egy abszolút értelemben vett pozitívabb 
értékelést tükröz a szűkebb élettér (szűlőfőldés otthon) irányába. Kultúrközi 
különbségként értelmezhető  az általános pozitív viszonyulás az otthon és a 
szülőföld irányába a kisebbségi népcsoport részérő l (a kisebbségi mintánál). 
A haza fogalom jelentése a többségi és kisebbségi minta számára egyaránt 
szinte semleges, mérsékelten pozitív, a haza fogalom megítélése azonban a 
kisebbségi minta részére jóval szubjektívebb, erre utal az értékelés nagy 
szórása. 

A fogalmak tagadó jelentése és ennek megítélése néhány olyan különb-
ségre mutat rá, amelyet az állító jelentés különbségei nem tükröznek. A nem-
szülő  föld és nem-haza fogalma a nem-otthon fogalmával szemben jóval 
szélsőségesebb negatív megítélésben, egységes elutasításban részesül a 
kisebbség részérő l. Mindez értelmezhető  egy kultúrspecifikus másságként, 
sőt akár deprivációs helyzet függvényeként (pl. a nem-haza nagyfokú el-
ítélése és a haza szubjektív volta a nem-haza fogalmával szemben), amely-
ben a frusztrációt elszenvedett fogalom érték jellege folytán hangsúlyos. 

Az otthon és szülőföld fogalma a szórások alapján világosan definiált, 
kevésbé szubjektív a kisebbségi mintánál, és a többségi mintánál sem mutat 
túl magas szórást. A haza állító jelentésének definiálatlanságára vall azonban 
a fogalom értékelésének magas szórása, ám a tagadó jelentés egyértelm ű  
elutasítása tükrözi, hogy az adott közegben ugyan nem tudni, hogy mi a 
„haza", de hogy mi „nem-haza", azt lehet tudni. 

Ezt alátámasztja, hogy a kisebbségi minta személyei a "haza" fogalmára 
több ízben is azt asszociálták: nincs, a nem-haza fogalmára pedig: "itt, most". 

A fogalmak személyessége A fogalmak személyesebbnek értékelése 
arra enged következtetni, hogy mindhárom fogalom személyessége nagyobb 
a kisebbségi, mint a többségi minta számára, ez a fogalmak általi személyes 
érintettségre mutat. 
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Személyesség és pozitív illetve negatív értékelés együtt járása a két 
mintánál különböző  mintázatot mutat: 

a korreláció a kisebbségi mintánál nagy mértékben fennáll a szűkebb 
életteret (otthon, szülő  föld) jelző  fogalmak személyessége és pozitív 
értékelése között; 

a többségi csoportnál ezek a korrelációk a sz űkebb élettérnél nem 
számottevőek, a tágabb élettérnél (haza) pedig ellentétes irányba hatnak, mint 
a kisebbségi mintánál: minél személyesebb a haza fogalma, annál nega-
tívabb. 

Ez a különbség arra utal, hogy a kisebbségi minta általános pozitívabb 
viszonyulása a szűkebb szociális térhez (otthon, szülő  föld) személyes invol-
váltsággal jár együtt, tehát adott mintára szubjektíven jellemz őnek tekinthető . 
Hasonló korrelációk nem születtek a többségi mintánál, a tágabb szociális 
térnél (haza) viszont a nagyobb személyes involváltság egy negatívabb haza-
értékeléssel jár együtt. 

A kisebbségi mintánál ez egyrészt abba az irányba mutat, hogy a kisebb-
ségi minta pozitív viszonyának és személyes involváltságának együtt járása 
egy pozitív személyes viszonyulást tükröz a sz űkebb élettérhez a tágabb 
élettérrel szemben, ahol ez az együtt járás nincs meg. 

Eredmények 

hipotézisem — teljes mértékben igazolódott. Szignifikáns különb-
ség mutatkozik az otthon és a szülő  föld pozitívabb értékelése felé a 
kisebbségi csoportnál a többségi csoporttal szemben. A haza fogalma 
(tágabb szociális tér) ezzel szemben nem mutat különbséget a két 
mintán. 

hipotézisem — igazolódott: a szűkebb szociális tér fogalmai a kisebb-
ségi csoport számára személyesebb jelentéssel bírnak a többségi cso-
porthoz viszonyítva. Ki-
egészítő  eredmény azon-
ban, hogy a szélesebb 
társadalmi közeg, a ha-
za fogalma is személye-
sebb jelentéssel bíra ki-
sebbségi csoport szá-
mára. 

hipotézisem — szin-
tén igazolódott: a szű -
kebb szociális térnél a 
tágabb szociális térrel, 
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a hazával szemben a pozitív értékelés valóban együtt jár a személyes 
fontossággal. 

4. hipotézisem —szintén igazolódott: a fogalmak tagadó jelentésében 
különbség mutatkozik a szülő  föld és haza fogalom tagadó jelentésének 
terén: a kisebbségi csoport sokkal negatívabban ítélte meg e fogalmak 
tagadó jelentését, mint a többségi. 

Diszkusszió 

Az általam felállított kritériumrendszer szerint a talált fogalmi különbségek 
úgy értelmezhetők, mint — kisebbségi helyzete folytán — eltérő  értékrendszer-
rel rendelkező  kisebbségi csoportnál jelen lev ő  fogalmi különbségek, amelyek 
egyrészt rámutatnak a szűkebb társadalmi közeg (otthon, szülő föld) 
felértékelődésére és személyességére a kisebbségi csoportnál a többségi 
csoporttal szemben, másrészt a tágabb társadalmi közeg (haza) ellent-
mondásosságára és definiálatlanságára ugyanennél a csoportnál. Mindez 
eredhet deprivációs helyzetbő l, de ugyanakkor értelmezhető  kulturális különb-
ségként is. 

A kapott eredmények értelmezhetők úgy, mint a szocializációból ered ő  
különbségek: A kisebbségi lét, amely a szélesebb társadalmi közeggel szem-
ben egy szűkebb közegben teremtődik meg, az otthon, a szülőföld mint 
élettér szűkebb körében és a nyelv által definiált sz űkebb környezetben, amely 
a haza közegéhez viszonyítva elenyészően kicsi. Kisebbségi helyzetben az 
öndefiniálás szűkebb keretek közt játszódik le, ennek folytán a sz űkebb közeg 
iránti elkötelezettség nagyobb mérték ű  lehet, szemben az ellentmondásos és 
definiálatlan szélesebb közeggel, a hazával, amely ily módon igen ellent-
mondásossá válik a kisebbség szemében, és er ősen szubjektív megítélés alá 
esik abban az értelemben, ahogy pl. Inántsy a kisebbségi csoportnál teljes 
mértékben szubjektívvé definiáltnak tartja a kisebbségi csoport hazaképét. 

Felvethető  annak a lehetősége is, hogy az értékrendszeri különbségek 
Jugoszláviára jellemző  általános sajátosságok: nemcsak a jugoszláviai 
magyarokra jellemzőek, hanem az ország többségi nemzetére is. Ez esetben 
az eredmények úgy is magyarázhatók, mint a jelen krízishelyzet, a Jugosz-
láviával szemben alkalmazott kereskedelmi, közlekedési és kulturális zárlat 
és az információs hatások hiánya nyomán a szociális tér általános be-
szűkülése a világ felé, a haza fogalmának általános jelleg ű  definiálatlansága 
és hiánya. Ezt indokolhatja a társadalom viszonylagos, a politikai körülmények 
folytán beállt zártsága a szélesebb közeggel, a világgal szemben, amelyben a 
haza-fogalom egyáltalán definiált és fontos lehetne. 

A kapott különbségeket elő idézheti a jelen jugoszláviai krízishelyzet. A 
kisebbséggel szembeni politikai nagymértékben meghatározza a személyes 
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élettér tágságát a kisebbség részére, lévén, hogy ha a szélesebb közeg elu-
tasító a nemzeti kisebbséggel szemben, a kisebbség számára sz űkül a szo-
ciális tér, amelyben él. Ismerve a vajdasági magyar kisebbség bizonyos érde-
kellentéteit a befogadó nemzettel szemben, az eredmények értelmezhet ők 
úgy, minta szociális tér bizonyos fokú, jelen krízishelyzetb ől eredő  szűkülése, 
amelyet csak a jelenben fennálló értékrendszeri különbségek is okozhattak, 
amelynek hátterében olyan kulturális-politikai-vallási különbségek állhatnak, 
amelyek a kisebbségi népcsoport véleménye szerint a szélesebb közeggel 
összebékíthetetlenek: ezáltal a kisebbséget a sz űkebb élettérhez kötik. 

Önkritikai megjegyzések 

Az állító és tagadó hazakép definiálása próbálkozás, amely esetemben 
sikerült, de amelyet — például egy állító és tagadó nemzetkép példáján — egy 
újabb kutatás során ellenőrizni kellene. 

A „magyarországi magyar" minta, mint összehasonlítási minta, szintén 
fenntartással értelmezhet ő  s csak vitaindító jellegű , lévén, hogy a magyar-
országi magyarok hazaképe is csak az utóbbi id őben kutatott, friss téma. 
Ahhoz, hogy a kapott különbségeket szerencsésebben értelmezhessük, a 
magyarországi magyar minta fogalmát tökéletesen kellene ismernünk, a 
jugoszláviai többségi nemzet haza fogalmát szintén, a kisebbségi szocia-
lizáció tényezőit világosan be kellene határolnunk, valamint a kisebbségi hely-
zet depriváló tényező inek krízishelyzetben való kiéleződését is. Mindez egye-
lőre nem lehetséges: minden értelmezés bármennyire indokolt legyen az adott 
eredmények függvényében, csak találgatás, ami pontos, széleskör ű  empiri-
kus vizsgálat nem indul ebben a témában. Ez azonban, nemcsak a pszi-
chológia hibájából, egyel őre nem lehetséges. 
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A ZENEI ÉLEI A 
SZABADKAI GIMNAZIUMBAN 

A SZÁZAD ELEJEN 
A szabadkai gimnázium, illetve ahogy a századforduló táján hívták: 

a „főgymnasium" falain belül élénk zenei élet folyt. Mind a régi, mind 
pedig az új iskolaépület számos zenei rendezvénynek nyújtott otthont, 
de ami ennél is fontosabb: az intézmény saját növendékei is jelent ős 
mértékben gazdagították Szabadka zenei életét.Az iskola évente rend-
szeresen megjelenő  értesítő i s a helyi lapok bőséges anyaggal látják el 
a téma iránt érdekl ődőt. 

A gimnázium új — jelenlegi — épületének építése 1898 nyarán kez-
dődött el, átadására 1902 őszén került sor. Ettő l az időtő l kezdve nem 
egy jelentős hangverseny zajlott le az impozáns épületdísztermében és 
tornacsarnokában. 

A hivatalos tanterv az éneket, pontosabban szólva a „m űéneket" 
mint tantárgyat ugyan elő írta a gimnáziumnak mind a nyolc osz-
tályában, de a megszabott óraszám csupán a karéneklés ápolására volt 
elegendő . Az iskolazenekar tagjai, a hangversenyek jól képzett szólistái 
természetesen vagy a zenedében, vagy pedig magánúton szerezték 
meg a nyilvános szerepléshez szükséges zenei tudást. Ennek a „muzsi-
kusanyagnak" az egybefogása és aktivizálása a mindenkori zene-
tanárra hárult. 

1898. március 1-én történt, hogy a betegség miatt nyugdíjazott 
Bodrogi Károly (okleveles tanító, a városi zenede rendes tanára és helyet-
tes igazgatója) helyébe Maczák Manó városi zenekari tag került havi 24 
forint tiszteletdíjjal. Az 1856-ban Illaván született Maczák további foly-
tatólagos alkalmaztatását a tanítói oklevél megszerzésétő l tette füg-
gővé a vallás- és közoktatási m. kir. minisztérium. 

A gimnáziumban az 1899/1900. tanévben három kórus m űködött: 
— a gyermekkar, amely a III-IV. osztályosok közül kiválogatott 15 

szoprán, 16 első  és 16 második alt énekesbő l állt; 
— a férfikar tagjai az V-VIII. osztályból kerültek ki. Az önként jelent-

kezők közül 8 első , 8 második tenor, 9 első  és 10 második basszus lett 
kiválogatva; 

— a vegyes kart az előbbi két kórus együtt képezte, összesen 66 tag-
gal. 

A fent említett tanévben ötször léptek közönség elé: a „megdics őült" 
Erzsébet királyné emlékére tartott ünnepélyen (XI. 19.), Haverda Má- 
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tyásnak, a gimnázium igazgatójának neve napján (II. 24.), március 15-én, az 
1848-as törvények szentesítésének évfordulóján (IV. 19.), és az évzáró 
ünnepélyen (VI. 29.). A Himnusz, a Nemzeti dal, a Rákóczi-induló, egy népdal-
egyveleg Petőfi Honfidala Maczák tanár úr zenéjével és Mendelssohnnak a 
„Mi lenne dalok nélkül? című  kórusműve került előadásra. 

Az 1900. január 1-én életbe lépett szabályrendelet értelmében az ének-
tanítók évi fizetése 600 korona lett. 

Az 1901/1902. tanévrő l szóló értesítőbő l megtudjuk, hogy az éneket 
továbbra is Maczák Manó tanította „a Révfy Zoltán tanár vezetése alatt álló 
ifjúsági ének- és zenekar működésének megkezdéséig: 1901. november 15-ig 
heti 6, ezentúl a tanév végéig heti öt órában, amennyiben az említett id őponttól 
kezdve az 5-8. osztályok `műénekes' tanulói az igazgatóság kikért enge-
délyével időkiemelés céljából csakis az ifjúsági ének- és zenekar próbáin vet-
tek részt. A tanítás elméleti és gyakorlati volt, az ének tanulása az 1-2. osz-
tályok minden növendékére heti 1 órában kötelez ő , a 3-8. osztályokban pedig 
facultativ volt." 

A szokásos évfordulók meg évzáró ünnepségek közül kiemelkedik az a 
matiné, amelyet Jámbor Pál (Hiador) költőnek, az intézet volt igazgatójának 
síremléke javára rendeztek 1902. február 16-án. Ekkor mutatkozott be el őször 
a gimnázium újonnan alakult zenekara. A következ ő  zeneszámok hangzottak 
el: 

1. Himnusz — zenekari kísérettel énekelte a férfikar 
Dncla: Resignation — hegedűn előadta a hatodikos Brenner József, zon-
gorán kísérte Maczák Manó 
Beethoven: Himnusz az éjhez — énekelte a férfikar 
Vén cigány, melodráma zongorakísérettel 
lardi (?): Le carneval russe — fuvolán játszotta Jámbor J. (VII.), zongorán 
Klein Gyula (VIII. osztályos tanuló) 
Kuruc dalok — énekelte a férfikar 
Rákóczi-induló — zongorán játszotta Matievics Dezső  (VIII.) és Matievics 
József (VI.) 

E jelentős eseménynek 650 fültanúja volt, úgyhogy a tanintézet tornacsar-
noka szűknek bizonyult, s a kegyeletes célra 352 korona 5 fillér gy ű lt össze. 

Május 8-án ismét hallható volt az ifjúsági zenekar. Dr Brenner József 
hangszerelésében néhány kuruc dalt és magyar nótát adtak elő . A férfikar 
Beethoven Tavaszi dalát énekelte s elhangzott néhány szólószám is: Bériot: 
Air variée c. darabját Török Jenő  (VII.) hegedülte, Gaál Ferenc La soirée-ját 
Klein Gyula (VIII.) zongorázta, Sarasate Cigány melódiáit Brenner József 
hegedülte, és ugyancsak hegedűn játszotta Hauser Magyar rapszódiáját 
Kunetz Béla (VII.). A műsor zárószáma Beethoven Largoja volt Maczák Manó 
átiratában zongorára, harmóniumra, heged ű re, mélyhegedű re és gordonkára. 
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Előadták: Maczák Manó, dr. Brenner József, ifj. Brenner József, Erdély Árpád 
és Kunetz Béla. 

Végül álljon itt az ének- és zenekar tagságának teljes névsora ebb ől a 
nevezetes 1901/1902-es tanévbő l: 

Első  tenor: Oláh József, Szokola Leo, Vidich Gergely V., Brenner József, 
Fábián János, Matievics József, Rónai György VI., Schmausz Dezs ő  VII., Vida 
János VIII.osztályos tanulók. 

Második tenor: Munk Arthur, Rabstein Mátyás, Scossa Gyula, Kiss Gyula, 
Kopilovics József VI., Hajagos János, Jámbor István, Szilberleitner József 
VII., Klein Gyula, Kopilovics Antal, Rónay József VIII. osztályos tanulók. 

Első  basszus: Horváth Andor, Kovács György, Pollák Lajos, Rónai Sándor, 
Vincze Lajos, Radvánszky István, Sztrókay Kálmán,,Winkler Imre VI. oszt. ta-
nulók. 

Második basszus: Freund József, Vukovics József VI., Erdélyi Árpád, 
Polyákovics Elemér, Tikviczki István VII., Grüner Andor, Kozla András, Vass 
Kálmán, Weisz Ervin VIII. oszt. tanulók. 

A zenekar tagjai: 
Első  hegedű : Pirnitzer Miksa V., Brenner József, Krauser Andor, Halbrohr 

János VI., Török Jenő  VII. o. tanulók. 
Második hegedű : Bauer Ernő , Kunetz Sándor, Schützenberger Alajos VI., 

Alapfi Jenő  VIII. oszt. tanuló. 
Viola: Erdély Árpád VII. o. t. 
Gordonka: Kunetz Béla VII. o. t. 
Cimbalom: Lénárd Imre VII. o. t. 
A fellépések bevételébő l, egyebek mellett, már abban az évben sikerült egy 

brácsát is beszerezni vonóval együtt 14 koronáért. 
1902 őszén új énektanárt kapott a gimnázium, a nagynev ű  Gaál Ferencet, 

aki a küszöbön álló ünnepre háromszólamú Kossuth-nótát komponált. A 
tanévnyitó ünnepségen, az úri. veni sancté-n Gaál muzsikált az iskola ká-
polnájának új harmóniumán. Szeptember 19-én, a Kossuth centenáriumon 
még eldirigálta új kompozícióját, ám két héttel kés őbb beadta felmondását. 
Ennek következtében két hónapig szünetelt az énektanítás, és csak decem-
ber elsején vette át az énekórákat Révfy Zoltán rendes tanár, aki túlterheltsége 
miatt nem foglalkozhatott rendszeresen a zenekarral. 

A gimnázium tornacsarnokában 1903. március 1-én megtartott hangverse-
nyen 321 néző  előtt hangzottak el a következő  művek: 

Voss Károly: A katona búcsúja — zongora négykezes 
Silcher Frigyes: A bárd — vegyeskar 
Sipos Antal (Csáth Géza fiatalkori álneve): Honvágy — el őadták: Bauer 

Ernő , BrennerJózsef, KrauserAndorés Kunetz Sándor, valamennyien hetedi-
kes tanulók. 
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Ezután Chopin egyik kering ője 
következett Mamuzsich Mihály 
(V.) előadásában, Goldmark Air c. 
hegedűdarabját valamint Hubay e-
gyik csárdajelenetét Brenner Jó-
zsef játszotta. Ezenkívül elhangzott 
még néhány népdal, egy melodrá-
ma, és a Rákóczi-induló két cim-
balmon előadva. 

Az 1903-ban érettségizettek jú-
nius végén jó hangulatban lezajlott 
bált rendeztek a palicsi Nagyven-
déglőben, a szegény tanulókat se-
gélyező  egyesület javára. A tánc-
mulatságot hangverseny el őzte 
meg, amelyen Hercel Mariska zon-
gorázott, Szabados Ilonka szavalt, 
Hajagos Károly énekelt, Kunetz 
Béla és ifj. Brenner József pedig 
hegedült. Kunetz Hercel Mariská-
val a Cigány melódiákat játszotta 
Sarasatetól, Dancla IV. szimfóniá-
jának (?) előadásakor pedig Brenner is társult hozzájuk. 

A következő  tanévtő l kezdve az énektanítás a gimnáziumban Klazsik Károly-
nak, a munkásképző  egyesület énekkara vezetőjének kezébe került. Az ő  java-
dalmazása 1.400 korona évi fizetés, 300 korona lakáspénz és 6 korona 60 fillér 
írószerátalány volt. Klazsik 1877-ben született Zentán és néptanítói oklevéllel 
rendelkezett. 

Az ő  betanításával került sor egy igen komoly hangversenyre 1904. február 
7-én. A zenekar Schumann Esti dal és Álmodozás c. darabjait és Johann 
Strauss Új pizzicato-polkáját játszotta, az énekkar több számmal is fellépett, s 
a szavalatok között a következ ő  szólószámok hangzottak el: 

Dancla: Resignation — Pirnitzer Miksa, heged ű  (VII.) és Wilheim Jen ő , zon-
gora (VII.) 

Mihályi Ignác: Erdélyi pásztorhangok — Kovács György, zongora (VIII.) 
Mendelssohn: az e-moll heged űverseny II. és III. tétele—ifj. BrennerJózsef, 

hegedű  (VIII.) 
Ezenkívül előadásra került egy melodráma: II. Rákóczi Ferenc Rodostón 

id. Ábrányi Kornél zenéjével, és Hoffmann Románca Brenner József és Bauer 
Ernő  (hegedű ), valamint Mamuzsity Mihály (zongora, VI.) tolmácsolásában. 

69 



A fiatalok szép sikert arattak. Kovács György a sok tapsot egy ropogós 
csárdással köszönte meg, Brenner pedig a ráadásként eljátszott Perpetum 
mobilében újabb bizonyságot tett pazar játéktechnikájáról. 

Egy hónappal később, március 13-án, II. Rákóczi Ferencre emlékeztek a 
gimnáziumban. A díszülés megnyitó száma Kéler Béla Rákóczi-nyitánya volt, 
melyet az ifjúsági zenekar adott el ő . Ugyanezen szerző  Alföldi búcsú hangok c. 
hegedűdarabját Krauser Károly (VIII.) szólaltatta meg Kovács György kí-
séretével, Bauer Ernő  (VIII.) pedig Huber II. Magyar ábrándját hegedülte. 
BrennerJózsefezúttal nem muzsikált, hanem Emlékezés II. Rákóczi Ferencre 
című  írását olvasta fel. Az ünnepség minden egyes műsorszáma, a melo-
drámák, a kórusszámok, az egyfelvonásos színjáték, a versek, mind-mind a 
kuruckort idézte. A m űsor egy élőképpel zárult: Rákóczi megjelenése az 
ország határán. 

A gimnázium ifjúsági ének- és zenekarának soron következ ő  fellépése 
kapcsán, 1904. április 17-én a Szabadkai Közlöny ezt írta: „Igazán elismerést 
érdemel az igazgatóság e hangversenyek rendezéséért, amennyiben a Sza-
badkán haldokló (vagy talán meg is halt? vagy volt-e egyáltalában?) zenei 
életbe ezzel is egy kis életet . lehel. Annyit mondhatunk, s amily büszkék 
vagyunk erre, oly szégyene is ez városunknak, hogy legjobb és egyetlen 
számbavehető  zenekarunk: az intézetnek jeles zenekara ..." 

A május 15-én megrendezett koncert tiszta bevételét a zongoraalap gya-
rapítására fordították. Délután 6-tól este 9-ig tartotta m űsor, amelyben szere-
pelt magánjelenet, melodráma, vígjáték és jónéhány zeneszám. A zenekar 
Erkel Ferenc igen igényes nyitányát játszotta a Hunyadi László c. operához. 
Az énekkar Schuberttő l egy — Az éj —, Hubertő l pedig két dalt — Csakhogy itt 
vagy és Dal, dal, dal — adott el ő . Ezenkívül a műsorban elhangzott Moszkovsky 
Spanyol tánca (Mamuzsich Mihály, zongora, VI.), Hubay Ill. Csárdajelenete 
(Bauer Ernő , hegedű , VIII.) valamint Aggházy és Hubay közös szerzeménye: 
Hangok a pusztából. (Brenner József, heged ű , VIII.). Az utóbbi művet a 
közönség lelkesen megújrázta. A hallgatóság türelmét alaposan próbára tev ő  
hangverseny utolsó, egyben zeneileg talán legértékesebb száma Schubert 
Esz-dur vonósnégyese volt, amelybő l két tételt— Allegro moderato; Scherzo — 
játszott Klazsik Károly, Bauer Ern ő , Brenner József és Pirnitzer Miksa. 

A zenekar vagyona évrő l évre gyarapodott. Ebben a tanévben vettek egy 
nagybőgőt 81 korona 92 fillérért, egy gordonkát 51 korona 11 fillérért, egy kar-
mesteri pálcát esztergályoztattak 3 koronáért, kottát vásároltak 41,98 K-ért, 
stb. 

Az 1904. december 18-i hangversenyén a zenekara Lavotta szerelme mel-
lett két Kéler Béla művet mutatott be: a Csokonai-nyitányt és a Hunyadi-in-
dulót. A műsor nem zenei része a szokásos számokból állt. A bevételt ezúttal is 
a zongoraalap javára fordították. A Bácskai Hírlap tudósítója — E. F. — így 
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háborgott: „Ennek a gimnáziumnak nincs még zongorája? Miért nincs, hisz 
erre ott szűkség van, minta padokra, a táblákra, a könyvekre és a tanárokra!?" 
Ezenkívül azt is erősen kifogásolta, hogy „a muzsikáról szó sincs az eszte-
tikában, a középiskolai tanulókat e tekintetben katonazenekarok s a cigányok 
nevelik' (1904. XII. 20.). 

Az ifjúsági ének- és zenekar 1905. június 4-i hangversenyének két att-
rakciója is volt: Szegő  Nándor 9 éves bajai születésű  „cimbalomművész" és 
Sárkány Viktor budapesti gordonkam űvész. A műsor jobbára magyar nótákból 
és műdalokból tevődött össze. 

A következő  tanévi értesítő  már úgy emlegeti Klazsik Károlyt, mint a szerb 
dalárda és az ipartestületi dalegyesület karmesterét. 1905 őszén pedig fölbuk-
kan a sajtóban a gimnázium nyugalmazott zenetanárának, Bodrogi Károlynak 
a neve, mégpedig abból az alkalomból, hogy zeneszerző i opusát egy újabb 
darabbal gazdagította, s az meg is jelent Apponyi-induló címen. 

A zenekar közben hanyatlásnak indult, ritkán szerepelt, olyankor is jelen-
téktelen szerzők gyengécske műveivel. A műsorlapokról ítélve egy zongorista: 
Mamuzsich Mihály és egy hegedűs: Homonnai Tivadar lépett fel leggyakrab-
ban s legigényesebb darabokkal. Az utóbbi pl. Mendelssohn e-moll heged ű-
versenyét játszotta az 1906. február 2-án megtartott hangversenyen. 

Időközben lassan összejött a zongorára való pénz. Az 1907/8-as tanév 
folyamán sikerült a néhai özv. Taussig Vilmosné örököseit ő l megvenni a 
Bösendorfert, kereken 800 koronáért. A zenekar pedig egyre csak gyengült. 
Egyedül csak az 1910. április 9-én rendezett diákbálról érdemes meg-
emlékezni, amikor is a zenekara következő  három népszerű  darabbal kedves-
kedett a jelenlevőknek: 

Boccherini: A-dur menuett 
Schumann: Álmodozás 
Grieg: Ase halála 
1911. január 8-ig kellet várni a következ ő  gimnáziumi koncertre, amelynek 

a műsora minőségbeli javulást mutat. A zenekar Mozart Belmonte és Cons-
tanza (Szöktetés a szerájból) c. nyitányát és a Don Juan egy részletét 
játszotta. A kórus Kreutzer, Ábrányi Kornél és Pazius Frigyes egy-egy m űvét 
énekelte el. Legnagyobb sikere a nyolcadikos Réz Lászlónak volt, aki Gotter-
mann G-dur gordonakversenyét adta elő  Ditelján István zongorakíséretével. 
Ez a koncert mintegy háromszáz koronát jövedelmezett. 

Egy éwel később, 1912. január 10-én a zenekar Gluck Iphigénia Aulisban 
c. operája nyitányát és Biehl Szerenádját adta el ő . A programban szereplő  
többi szerző  Schumann, Raff, gróf Festetich Leo, Lányi ésZimay László volt. 

Az 1912/13-as tanévben sem a kórus, sem a zenekar nem adott önálló 
hangversenyt, ellenben több rendezvényen is felléptek. A zenekar által 
megszólaltatott művek: 
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Grieg: Ase halála a Peer Gyntb ő l 
Homonnay Lajos: Tátralomnici emlék 
Schubert: Katonainduló 
Az énekkar műsora valamivel gazdagabb volt: 
Rákóczi kesergője 
Pazius: Finn zene 
Palmgren Szelim: Hazatérés — baritonszólóval 
Káldy Gyula: Gúnydal 
Lányi: Tavasz elmúlt ... 
Zimay: Nem hallottam soha ily bús harangszót ... 
Beethoven: Himnusz az éjhez 
Csárdás kis kalapot veszek ... — népdalcsokor 

Új műveta következő  tanévben sem tanult be a zenekar, s a kórus által előa-

dott dalok is jobbára erősen hazafias színezetűek voltak. 
Lányi Ern őnek köszönhetően 1907-tő l gyökeres változás állt be Szabadka 

zenei életében.Lányi megerősítette a városi zenekart, s a rendelkezésre álló 

összes muzsikus egyesítésével létrehozta a filharmóniai társaság zenekarát. 

Ez az együttes szinte teljesen fölöslegessé tette a gimnázium zenekarát, 

legalábbis magára vállalta annak közönségnevelő  szerepét. Az is valószín ű , 
hogy az egykori kitűnően muzsikáló diákok helyébe nem kerültek hasonlók, de 

az is biztos, hogy az ifjúsági zenekar semmilyen körülmények között sem 

vehette volna föl a versenyt a Lányi irányította filharmonikusokkal. 
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A fentieket röviden összefoglalva megállapíthatjuk, hogy századunk els ő  
éveiben Szabadka zenei központja a gimnázium volt: ebben az épületben tar-
tották meg mind a vidéki, mind pedig a helybéli m űvészek hangversenyeit s 
magában az iskolában akadt annyi tehetséges fiatal muzsikus, hogy az intéz-
mény olyan zenei élettel dicsekedhetett, amire sem azel őtt sem azóta nem volt 
példa. 

Végezetül külön kell szólnunk a gimnázium egyik legkiválóbb növen-
dékéről, a már többször is emlegetett Brenner Józsefről, aki Csáth Géza néven 
került a halhatatlanok közé. Igen korán megnyilvánult sokoldalú tehetsége: 
hegedült, brácsázott, zongorázott, komponált és írt — úgyszólván mindenr ő l. 
Többszáz zenekritikája és egyéb zenei tárgyú írásai id őtállónak bizonyultak. 
Önmagáról egyszer így vallott: „Ügyvéd apám, aki szenvedélyes zenélő , 

hegedűmű  vészt akart belő lem nevelni. Valóban gyorsan és jól fejlődtem; de 

az alkotás vágya megölte bennem a gyakorlatozáshoz szükséges türelmet. 

Festő  akartam lenni, bizarr színkeveréseimet és elnagyoló vázlatszerű  raj-

zolási modoromat azonban rajztanárom kinevette, és elégségest adott. Annál 

nagyobb volt az elégtételem, amikoregyszegedi kiállításon Rippl-Rónai pasz-

telljeiben igazolását láttam mindannak, amit rajzolásról, festésrő  I magamban 
elgondoltam. Ugyanígyjártam a dalaimmal is. Kezdettő l fogva szabad atonális 

harmonizálást, aszimmetrikus ritmuskombinálásokat alkalmaztam bennök. 

Apám kijelentette, hogy amit írok, az nem zene, kés őbb azonban, amikor 

Budapesten először hallottam Debussyt, ugyanaz a nagy öröm volt részem, 

mint Szegeden, mert bizonyítva láttam, hogy amit a levegő  ben megéreztem (a 

szülő i háznál Grieg volt a `legmodernebb' szerző), az csakugyan az új idők 

művészi kifejezésmódja, amit megsejtettem — az a modern mű vészet." 
Mint köztudott, a zene helyett Csáth az orvosi pályát választotta hivatásul. 

Kosztolányi menten a mellének szegezte a kérdést: „Nem bolondság volt-e 

ilyen lépést tenni neked, mely valószínű leg elrontja egész életedet, meg-

zápítja kedvedet, elveszi minden idődet, ambíciódat, attól amihez legtöbb 

tehetséged van: a zenéhez? Nem okosabb lett volna akár csak találomra bei-

ratkozni valamilyen képző  zenedébe s várni, míg a tehnikát elsajátítod s nem 

üzérkedni, lócsiszárkodni, hasznosság szempontokból cselekedni s kockáz-

tatni azt, hogy a hármas-művészbő l semmi művész légy?" (Levél Brenner 
Józsefhez, Szabadka, 1904. Szept. 16.) 

Ha így cselekszik, talán másként alakult volna az élete, a világ pedig most 
Bartók és Kodály mellett gazdagabb lehetne egy Csáth Géza nev ű  zene-
szerzővel. Dehát másként történt. 
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A zentai polgári iskolától a 
főgimnáziumig* 

A főgimnázium és épülete 

A zentai gimnázium történetének els ő  évtizedét a fönnmaradásért 
vívott viharos küzdelmek töltötték ki. E küzdelmek során az intézmény 
helyzete fokozatosan megszilárdult, belső  viszonyai konszolidálódtak, 
felszerelése gazdagodott, és ami a legfontosabb: saját épületet kapott. 
A város haladó polgári körei maradéktalanul támogatták az iskolát és 
annak minden tekintetben elismerésre méltó igazgatóját, Kuthy József 
mérnök-tanárt. De minden érdeme mellett sem tudott megszabadulni 
néhány szűk látókörű  iskolaszéki tag szakadatlan áskálódásaitól, amit 
végül megunván, s 1887 októberében a székesfehérvári f ő reáltanoda 
igazgatói állását pályázaton elnyervén, Zentán leköszönt, és Székes-
fehérvárra költözött. Helyére 1888. június 21-én a Gimnáziumi Bi-
zottság Szűcs Lajos magyar-latin szakos képesített tanárt választotta 
meg, aki 1880 óta dolgozott a zentai gimnáziumban. Az intézmény 
főgimnáziummá való kiegészítéséért folytatott küzdelem legnagyobb-
részt az ő  nevéhez fűződik. 1  

A főgimnázium létesítésének gondolata azonban jóval korábbi. A 
városi képviselet már az algimnázium alapításakor, 1876-ban kimond-
ta, hogy alkalomadtán fenntartja magának a jogot „a tanintézetet saját 
erejébő l, ha a szükség kívánja, egy teljes főgymnasiumra kiegészíteni". 
A kiegészítési törekvések 1881-ben jelentkeztek: a tanári kar kez-
deményezte az ötödik és a hatodik osztály megnyitását. Ez a terv azon-
ban ekkor kivihetetlen volt, mert hiszen maga az algimnázium sem 
nyerte még el a nyilvánossági jogot. Mindemellett mégis sikerült a terv-
nek megnyerni a képvisel ő-testületet, úgyhogy a következő  évben már 
maga a város kért engedélyt a felső  osztályok meg nyitására. A kérvényt 
az illetékes minisztérium azzal az indoklással utasította el, hogy a tanu-
lók száma az algimnáziumban nem növekszik, hanem stagnál, ezért 
Zentán főgimnáziumot létesíteni szükségtelen. 

Az első  kísérlet sikertelensége azonban nem törte le a zentaiak 
elszántságát: Zsarko Antal, a Tanügyi Bizottság elnöke röpiratot bocsá-
tott ki „Alapítsunk fi5gymnasiumot!" címmel, amelyben a főgim-
názium költségeit és várható el őnyeit tárta a város közönsége elé. 2  A 
főgimnázium létesítésének gondolatát a helyi sajtó is támogatta: a helyi 
lapokban az egyre erősödő  mozgalomhoz újabbnál újabb cikkekkel 
járult hozzá Dudás Gyula, az algimnázium korábbi tanulója, ezekben az é-
vekben már helyettes tanára. 3  A kezdeti eredmények mindezek ellenére 
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igen szerények voltak, mert a közfigyelmet a gimnázium ügyér ő l a város más, 
égetőbb fontosságú problémái elterelték. A főgimnázium létrehozásához 
újabb ötletet adott Boromisza János polgármester, ki nevét cáfolandó olyan 
előterjesztést tett, hogy a város a szeszes italok fogyasztási adóját literenként 
két krajcárral emelje fel; így évente 12.000 forint bevételhez jut, ami éppen ele-
gendő  lenne az al- és főgimnázium közötti évi költségkülönbözet fedezésére. 
De hiába! A jó ötlet — talán a borkedvel ők nagy száma miatt? — elsikkadt. 
Ezután Rezsny Aurél, a városi rendő rkapitány indított újabb akciót: 1894. 
december 2-án a főgimnázium megnyitását célzó kérvényét 625 tekintélyes 
szülővel aláíratván, petíciót terjesztett a képvisel ő-testület elé. A városi képvi-
selet a főgimnázium ügyét elvben most is támogatta, de a megvalósításra 
nézve a Gimnáziumi Bizottságtól részletekbe men ő  javaslatot kért. 4  

A főgimnázium ügye most már nagyobb társadalmi támogatást kapott: a 
Gimnáziumi Bizottság okadatolt javaslatát több száz példányban kinyomtat-
tatták, és a városban röpiratként terjesztették. A helyi sajtó méltatta a főgim-
názium várható előnyeit, az ügy legbuzgóbb szószólói pedig előadásokat tar-
tottak a zentai politikai pártok és egyesületek híveinek a fejlesztés indo-
koltságáról, célozván itt arra is, hogy a már létez ő  főgimnáziumot később az 
állam is hajlandó lesz átvenni, azaz pénzelni. A Bizottság javaslata a kell ő  
történeti motivációról sem feledkezett meg: a millenniumot (a magyar honfog-
lalás 1000. évfordulóját 1896-ban ünnepelték) és a zentai csata 200 éves jubi-
leumát (1897. szeptember 11-ét) Zenta csakis egy méltó tettel — a f őgim-
názium megnyitásával — teheti emlékezetessé. Végül a javaslat arra is kitért, 
hogy Zenta az államnak — ha az saját kezébe veszi és felfejleszti a gimnáziu-
mot— biztosítja az algimnázium épületét, teljes leltárát, és ad még 40.000 forin-
tot az épület kibővítésére, valamint a költségvetésb ő l még évi 12.298 forintot is 
biztosít, azaz annyit, amennyit a folyó évben az algimnáziumra költ. Ezt a 
javaslatot a város képviselő-testülete 1895. április 22-én nagy szótöbbséggel 
elfogadta annak ellenére, hogy azt a város országgyű lési képviselője, Szabó 
László minden lehető  eszközzel meghiúsítani törekedett. 5  

A zentaiak memoranduma a budapesti minisztériumokban tartózkodó, 
mondhatni hideg fogadtatásra talált: a felajánlott feltételeket nem találták elfo-
gadhatóknak, és különösen a tandíj tervezett növelését ellenezték. Most ismét 
a személyes kapcsolatok, a protekció segített a gimnázium megfeneklett 
ügyét a holtpontról elmozdítani: közbenjárásra a kérelmet egyenesen nem 
utasították el, hanem a válaszban értesítették a várost, hogy kérelmét a gim-
náziumi felsőbb osztályok megnyitása tárgyában „nyilvántartásba vették", s 
amint arra az idő  kedvezőbb lesz, felülvizsgálják. 6  

A felcsillanó reménysugár a Gimnáziumi Bizottságot új lépésre serken-
tette: azt javasolta a képviselő-testületnek, hogy engedély nélkül is — úgy-
mond: „saját felelősségére" — nyissa meg az ötödik és a hatodik osztályt, de 
ugyanakkor készítsen új memorandumot, és azt tisztelg ő  küldöttség révén jut-
tassa el közvetlenül a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Ez a javaslat 
határozati erő re emelkedett: 
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„Tekintettel városunk culturális érdekeire — mely a jelenlegi algymnasium-
mal kielégítve nincsen —s melynek kielégítése nélkül városunk szellemi el őre-
haladásában akadályozva van; tekintettel továbbá azon körülményre, hogy 
gymnasiumunkat ez idő  szerint 224 tanuló látogatja, s így ezen intézet az 
országban a legnépesebb; tekintettel arra, hogy a 1V-ik osztályba 47 tanuló jár, 
akik közül 26 helybeli, tehát ugyanannyi szülő  van érdekelve; figyelembe véve 
végül, hogy a VI-ik osztályból már igen sok világi s majdnem minden egyházi 
pályára nyitva van az út, és nem jut annyi jóravaló tehetség az elzüllés útjára a 
szegény gyermekek közül: mindezeknél fogva elhatároztatik, hogy a gymna-
sium V-ik osztálya a folyó tanévben, a V!-ik osztály pedig folytatólag a jövő  
tanévben felállíttatik és megnyittatik ..." 7  

A tisztelgő  küldöttség és a memorandum — úgy látszik — megtette a kell ő  
hatást: a miniszteri engedély, sőt még a vármegye jóváhagyása is megér-
kezett, s azt a városi képvisel ő-testület július 27-i ülésén ismertették: 

„Zenta város képviselő-testületének azon határozata, mellyel kimondatott, 
hogy az ottani községi négy osztályú algymnasium két osztállyal a jöv ő  
tanévvel, vagyis 1897. évi szeptember 1-én az V., a VI. osztály pedig a jövő  
tanévvel megnyittassék... tekintette! arra, hogyazintézetneka városculturális 
érdekeinek kielégítését czélzó eme kibővítése és a tandíjak felemelése ... 

engedélyeztetett ... ezennel jóváhagyatik ..."8  
A zentai csata kétszázadik évfordulóján, 1897 szeptemberében megnyílta 

gimnázium ötödik osztálya, majd a következő  években fokozatosan a maga-
sabb osztályok. A XX. század fordulóján Zentának már teljes főgimnáziuma 
volt: az első  nyolcadikosok 1900 szeptemberében iratkoztak be, és 1901 
júniusában kaptak érettségi bizonyítványt. De a város is kitett magáért: négy 
év alatt a képesített tanárok létszámát hétrő l tizenháromra emelte, nem 
számítva a vallásoktatókat. A nyolcadik osztályt 1901-ben 19 tanuló fejezte 
be; közülük 16 sikeres érettségi vizsgát tett május utolsó harmadában a 
következő  tárgyakból: magyar nyelv és irodalom, latin, görög és német 
nyelv, valamint mennyiségtan. Az írás- és szóbeli vizsgák befejeztével, 
június 25-én bensőséges ünnepség keretében emlékeztek meg az intézet 
fennállásának negyedszázados évfordulójáról. 9  

Az ünnepség június 23-án, vasárnap reggel lobogós felvonulással kez-
dődött. „ ... a teljes tanári karés roppant közönség kocsikon vonult ki a pályaud-
varra, hogy a Zomborból érkező  dr. Platz Bonifácz tankerületi királyi fő igaz-
gatót s az ővele épen ünnepségünk czimén jövő  Kovács Pál országgyű lési 
képviselő t üdvözölje." Az érkezőket harsogó éljenzés, lelkes üdvözl ő  be-
szédek és felköszöntők után zászlós díszmenetben kísérték á városházára, 
ahol egyesületek és társulatok tisztelg ő  küldöttségeit fogadták. Ez után követ-
keztek a díszlakomák, pohárköszöntők ... — az öröm és lelkesedés határtalan 
volt. De a valódi, gimnáziumi ünnepély még csak ez után, 25-én, kedden 
következett: a hagyományokhoz híven volt csendes és méltóságteljes egy-
házi hálaadás — „Te Deum” —, majd a gimnázium tornatermében egymást vál-
tották a helybeli és a vidéki szónokok, az ifjúsági énekkar és a szavaló tanulók. 
Még Kovács Pál is felszólalt: „A nemes és önérzetes szerénység hangján 
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hárította el magáról a dicséretet hiszen ő  csak a haza és szülővárosa iránt 
érzett szeretetének, hálájának köteles adóját rótta le, midőn a zentaifőgymna-
sium ügyében kezdettő l fogva éjjel és nappal, akadályt nem ismerő  kitartással 
fáradozott." Tehát Szabó Lászlóval ellentétben Kovács Pál képvisel ő  Buda-
pesten közbenjárt a főgimnáziumért. Végül Sz űcs Lajos igazgató beszélt az 
intézet nevében, utána pedig „a zentai főgymnasium legelső  érett ifjai ne-
vében Horovítz Dénes, jelesen érett ifjú beszélt; a szavaiból kiáradó ifjúi lán-
golás, nemes hév és fennkölt érzés belopta magát a szívekbe, könyű  t varáz-
solt a szemekbe." Az ünnepséget este százterítékes bankett zárta, „hol is 
egymást érték a szebbnél szebb s az ünnep fényéhez, szelleméhez egyaránt 
Illő  pohárköszöntő  k." 1°  

Az ünnepi mámor azonban gyorsan elillant, és jöttek a gondokkal teli hét-
köznapok. A főgimnázium megnyitása, annak megnövekedett költségei sú-
lyos terhet róttak a város háztartására. A megoldást a zentaiak — titkon már a 
fejlesztés kérelmezése idején is — az államosításban, de legalább az állam-
segély elnyerésében látták. Az elkövetkez ő  évek folyamán szinte szakadatla-
nul ostromolták a kormányt; de a segélyezésrő l folytatott megbeszélések évrő l 
évre egy helyben topogtak. Az égető  pénzhiányon a Gimnáziumi Bizottság a 
tandíjak emelésével próbált enyhíteni; a korábbi 2, illetve 4 forintról 25, a 
vidékieknek 30 forintra emelték. A magas tandíj pedig éppen a szegényebb ta-
nulók előtt csapta be a gimnázium kapuját, így az immár kimondottan a 
módosabb középosztály iskolája lett. A képvisel ő-testület végül 1900-ban 
„demokratikusan" 60 koronában szabta meg a tandíjat (ami a korábbi 30 forint-
tal volt egyenértékű). Az értesítőkben rendszeresen közölt szociális statisztikai 
adatok mutatják, hogy a századfordulótól kezdve a szegény tanulók száma 
fokozatosan csökkent, és ezt a tendenciát sem az ingyen tankönyvek, sem az 
alapítványi juttatások, sem az ingyen ebédek és segélyek nem tudták meg-
állítani." 

Az állami szervekkel folytatott tárgyalások a zentai főgimnázium álla-
mosítása érdekében a város céljait illető leg féleredményt hoztak: az állam 
nem kívánta átvenni a főgimnáziumot, és csupán a segélyezésr ő l volt hajlandó 
tárgyalni. A tárgyalások els ő  eredményeként az állam a várossal 1900. február 
13-án szerződést kötött, amely 1902. október 20-án vált joger őssé. A szer-
ződés alapján a főgimnázium státusa módosult, ezután államilag segélyezett 
községi főgymnasium lett, azaz fenntartásához 1899-tő l kezdődően tartósan 
(meghatározatlan időre) az állam járult hozzá. A segély évi összege 1899-re 
8.000 koronát tett ki, majd évenként növekedvén, 1909-ben elérte a szer-
ződésbe foglalt maximumot, a 26.000 koronát. Viszont a szerződésben a 
puszta fenntartáson kívül a város arra is kötelezte magát, hogy a gimnázium 
épületét a megnövekedett szükségletnek megfelel ően kibővíti, vagy teljesen 
új épületet emel. 12  

A felfejlesztés idején az algimnáziumi épület földszintjén a nem iskolai 
célokra épített helyiségeket (lakást, irodákat) fokozatosan tantermekké kellett 
átalakítani; sőt a korábbi szakoktatási tantermeket (pl. a rajztermet) is el kellett 
foglalni tantermek számára. Mindezt a tanügyi fels őbbség csak ideig-óráig volt 
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hajlandó eltű rni, és sürgős intézkedésekre utasította a városi hatóságot. A sza-
porodó felszólításokra azután a városi képvisel ő-testület 1900. október 22-én 
határozatot hozott, hogy az 1884-ben emelt algimnázium egyemeletes épüle-
tére még egy emeletet építtet. 13  

A továbbiak során az állam és a város szerződése folytán megváltoztak a 
körülmények, s emiatt a képviselet 1904. május 6-án újra tárgyalta a gimnázium 
épületének ügyét. Az ekkor meghozott határozat már teljesen új épület 
felépíttetését irányozta elő  160.000 korona költségtervezettel. Már az új épület 
terve is elkészült, amikor újabb pénzügyi problémák merültek fel, s az októberi 
képviselő-testületi ülésen ismét a régi megoldás — a hozzáépítés a meglévő  
épülethez 80.000 koronás költségkerettel — jutott határozati er ő re. 14  

A képviselő-testületi huzavona a telekvásárlás körül is megismétl ődött, 
mert az első  határozattal elégedetlen képvisel ők előbb a vármegyéhez, majd a 
minisztériumhoz fellebbeztek; közben az építési tervezet is megváltozott, és 
mindezek miatta kivitelezés is 1906 tavaszáig tolódott. Amikor végre minden 
engedély megérkezett, és a kivitelező  cég kiválasztása is megtörtént, sőt már 
az építőhelyet is megnyitották, akkor meg az építőmunkások léptek sztrájkba 
május 5-én. Teljes öt hétig szünetelt a munka, míg végre az egyezkedések 
megállapodáshoz vezettek a munkáltatók, a munkások és a város között. Ami-
korvégre elkezdődött az alapok kiásása, akkor meg megint csak a laza talaj és 
a nedvesség okozott gondokat, ami módosításokat igényelt a kivitelezés foly-
amán. Mindez az alapozó munkálatok elhúzódásához vezetett. Mire Holtz-
spach Aurél és Saile Antal budapesti építővállalkozóknak sikerült a munkála-
tok menetét folyamatos mederbe terelni, már másfél hónapnál is nagyobb volt 
a lemaradás. Így a megszabott határid őre, október elsejére a vállalkozó már 
nem fejezhette be az épületet, hanem teljes egy hónapot csúszott: az átadásra 
november elsején került sor. 15  

Az új főgimnáziumi épület Zenta város főterének délkeleti sarkán állt, és 
elkészülése idején —ekkor még nem állta mai városháza! — a legimpozánsabb 
városi középületvolt. Úgy tervezték meg, hogy a régi épületb ő l kiindulva és azt 
a keleti oldalon — a Tisza felé — kib ővítve egy egységes, „U" alaprajzú tömböt 
hozzanak létre. Ez a terv teljes egészében megvalósult. Az utcai front a 
korábbi 41,38 méterrel szemben most 74,89 méterre növekedett, a korábbi 
klasszicista homlokzatot pedig az új stílus, a szecesszió váltotta fel. Az épület 
alapterülete 976-ról 1800 m 2-re, helyiségeinek száma pedig 25-rő l 63-ra növe-
kedett. Az épület főfolyosójára nyílt a földszinten balra a könyvtár, a tanári 
szoba, a szülők fogadószobája és a filológiai múzeum. A jobb oldalon az igaz-
gatói fogadószoba és iroda ajtajai nyíltak a főfolyosóra; ez utóbbival volt bels ő  
ajtóval összekötve az igazgatói lakás öt szobája és mellékhelyiségei. Mindkét 
szárnyfolyosóra két-két nagy tanterem nyílott, amelyek ablakai a kertre néz-
tek. A bal oldali szárnyfolyosó végén volta tornaterem az öltöz ővel. Az emele-
ten a főfolyosóra nyílta rajzterem, a rajzszertár, a természetrajzi szertár és dol-
gozószoba, egy kisebb tanári szoba és négy-négy tanterem: a jobb oldali 
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szárnyfolyosóra két tanterem, a bal oldalira pedig a fizikai szertár és dolgo-
zószoba, valamint a természetrajzi el őadóterem. Minden helyiség korszerű  vil-
lanyvilágítást kapott. Az épület tervét Berzenczey Domokos városi mérnök 
és Szabó Mihály építőmester készítették: felépítését a kivitelező  cég 131.000 
koronáért vállalta. Az épület terve, tantermeinek és berendezéseinek fény-
képei eljutottak az 1908-ban Londonban rendezett kiállításra, ahol a tervet, 
mint legjobbat, aranyéremmel jutalmazták. 16  A végelszámolásnál azonban 
kiderült, hogy az építkezés a tervezettnél jóval drágább, több mint 200.000 
koronába került, de a város most már ismerte a kitaposott utat: államsegélyt 
kért - és kapott is, nem kevesebbet, mint 123.000 koronát! Az épület felsze-
relése és bebútorozása további 15.000 koronába került, de ezt már a város a 
költségvetésbő l biztosította három egymást követő  esztendő  folyamán. Végül, 
amikor minden szeg a helyére került, az új épületet 1910. május 7-én az 
illetékes minisztérium, a vármegye és a város képvisel ő inek jelenlétében az in-
tézmény belépőjében elhelyezett emléktábla ünnepélyes leleplezésével - a-
mit este pohárköszöntőkben és fogásokban bővelkedő  ünnepi vacsora köve-
tett - átadták rendeltetésének. 17  

HIVATKOZÁSOK: 
1  Értesítő , 1914/15, 3. 
2  Értesítő , 1885/86, 31. 
3  Dudás Gyula, a későbbi közismert történész és publicista két tanévet (1885/86. és 1886/87.) dol-
gozott a zentai algimnáziumban. Hivatkozott cikkei a következ ők: „Gymnasiumunk jövője" (Zentai 
Hírlap, 1884), „Főgymnasiumunk ügyében" (Zentai Ellenő r, 1885, 1886). „Gymnasiumi értesítő " 
(Zentai Híradó, 1886)„A zentai gymnasium museuma" (Zentai Hírlap, 1887) és „A zentai f őgym-
nasiumról" (Zentai Ellen őr, 1896). 
4  Szűcs Lajos, idézett mű , 140. 

Zenta v. kt. jkv., 1895. 04. 22/279 sz.a.. TLZ, F:003.01.38.110. j.a. 
s  Értesítő , 1895/96, 39. 
7 Zenta v.kt.jkv., 1897. 05. 18/427. sz.a., TLZ, F:003.01.40.236.j.a. 
8  Zenta v.kt.jkv., 1897. 08. 04/591.sz.a., TLZ, F:003.01. 40.344. j.a. 
9  Értesítő , 1900/01. 106. 
10  Ugyanott, 111. 
11 Dobos János, Srednje škole (Középiskolák), Gra đa za monografiju Sente, Zenta, 1965, 21. 
12 Értesítő , 1902/03, 3, 83-89. 
13 Zenta, v.kt. jkv., 1900. 10. 22./786. sz. a., TLZ, F: 00301. 43. 343. j.a. 
14 Zenta, v.kt. jkv., 1904.05.06./479. sz.a., 19040812/806. sz.a., 19041007/1050 sz.a., TLZ. F: 
003 01.45. j.a. 
15 Az építésrő l lásd a helyi lapok közleményeit: „Főgimnáziumunk épülete" (Összetartás, 1903. 11. 
25./137 sz., majd ugyanezen cím alatt az 1905. 02.08. (16. szám); a sztrájkról lásd: Zenta, v.kt., 
1906.05.11./631. sz.a., TLZ, F: 003. 01. 47.243. j.a.; Az építés lefolyásáról: Értesít ő  1906/07, 9. 
16 Az épület részletes leírását lásd: Értesít ő  1906/07, 11-16; az építés részletes költségleírása: 
Értesítő  1909/10, 15. Az épület kiállítási sikerérő l: Értesítő : 1908/9, 17, valamint a Zentai Közlöny 
1909. 07. 18-i 29. számában megjelent cikkét. 
17  Értesítő , 1909/10, 3-17.  
* Részlet Dobos János A zentai gimnázium száz éve (1876-1976) című , megjelenés előtt álló 
tanulmányából, amely a Zentai Monográfia Füzetek 43. darabjaként, a Dudás Gyula Múzeum- és 
Levélbarátok Körének kiadásában, a napokban jelenik meg. 
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HASOIJLÓSÁGOj( ÉS 
KULONBOZOSEG EK* 

Huszonnyolc szerző , egyetemi és középiskolai tanárok, pedagógu-
sok, politikusok, nyelvész, demográfus, néprajzos, pszichológus és 
mások (a Kárpát-medence valamennyi magyarlakta régiójának képvi-
seletében), s ugyanennyi tanulmány vagy vitaanyag; közel ezer adat a 
298 oldalon — így mutathatnám be tömören, statisztikázva a MTT induló 
sorozatának első  kötetét, melyet — bízom benne — hamarosan újak kö-
vetnek. 

A könyv témáját illetően egyszerű  lehetne a feladatom, szinte 
szólnom sem kellene. Amit ugyanis a kötet elmond és amit üzen, azt 
minden szónál pontosabban és tömörebben „megfogalmazta" Csernik 
Attila képzőművész a borítólapon, egyetlen egyszerű  képben: megvi-
selt, megtépázott, gyű rött, néhol felismerhető , kivehető  vagy eltűnőben 
lévő  anyanyelvű  oktatásunk — korlátok közé, fekete keretbe zárva ... —  
A könyv tartalmát látja és láttatja, nagyon pontosan, a m űvész. 

Hogy sokhelyütt sérült, ígéretekkel ámított és törvényekkel és el ő-
írásokkal kijátszott, tépett anyanyelvű  oktatásunk mennyire hullott da-
rabjaira az elmúlt fél évszázad alatt, de leginkább az elmúlt évtizedben, 
és hogy a meglévő  ép részei és darabkái összeilleszthetők-e még, s ha 
igen, akkor hogyan (és vajon minden régióban?), és mekkora a ké-
sésünk, a lemaradásunk, behozható-e id őhátrányunk, s megint: a 
hogyan? S végül hogy a nagy változásokra várunk-e, avagy a szívós kis 
lépések is segíthetnek anyanyelvű  iskoláinkon, azonosságtudatunkon, 
megmaradásunkon, anyanyelvünk megtartásán — errő l is szól ez a 
könyv. 

Nevezhetném a könyvet az elfogyás és a meg maradás, a fojtogatás 
és a levegőért való küzdelem, az illúziókeltés és az ébredés fel-
térképezésének ... És még sokféleképpen behatárolhatnám, s mindig 
attól függően, mi a kiindulópont — melyre bőven kínál lehetőséget a sok 
szerző  és értékes tanulmány —: anyanyelvünk és azonosságtudatunk 
vesztése, az óvodák helyzete, a pedagógusképzés, veszend őbe menő  
középiskolák, a nem létező  anyanyelvű  egyetemek vagy akár a gyermek 
rosszul felfogott érvényesülése, vagy valami egészen más... Mégis 
inkább az azonosságok és sajátosságok könyvének mondom Anyanyel-
vű  oktatásunkat. Mert a szókapcsolatban, amit anyanyelv ű  oktatásun-
kon értünk — s amit oly időszerűen tölt meg tartalommal és világosan 
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Kosztolányi Árpád 

pontosít a kötet egyik tanul-
mányában a nyelvésztudós 
— a tanulmányokat olvasva 
az egyes régiók között na-
gyon sok hasonlóságot és u-
gyanakkor számtalan sajá-
tosságot fedezhetünk fel. Mi 
másnak nevezhető  ugyanis, 
mint hasonlóságnak, hason-
ló sorsnak a Kárpát-meden-
cében, de Magyarország ha-
tárain kívül él ő  magyarság 
lassú, százalékokban is majd-
nem egyformán kifejezett fo-
gyása? És minden ország-
ban, ahol magyarok élnek ki-
sebbségben, hasonló módsze-
rekkel alkotja meg a többségi 
nemzet egyformán hangza-
tos törvényeit — „sehol a vi-
lágon nem élveznek olyan 
nagy jogokat a nemzeti ki-
sebbségek, mint nálunk" (is-
merősen cseng?) —, hogy az-
tán újabb törvényekkel, el ő írásokkal kijátssza, s kétszer annyit vegyen el, mint 
amennyit adott. Anyanyelv ű  iskoláink csaknem mindenütt egyforma gyor-
sasággal épülnek le, hasonló ütemben fogynak a magyar iskolákból a tanulók; 
hasonló a hatalom módszere abban is, hogy a felmorzsolásban most már a 
legfiatalabb réteget, a forrást vette célba és az anyanyelvű  pedagógusképzést 
számolja fel — szétzúzásukkal egyes régiókban már id őben is pontosan 
behatárolja a szakember az anyanyelv ű  oktatás eltűnését. Hasonló mindenütt 
az egymást váltogató iskolareformok sora, amelyben mindig a nemzeti kisebb-
ség a vesztes, s melynek következtében egymás után sz űnnek meg magyar 
iskolák vagy tagozatok. Ugyanazok a riasztó mutatószámok Erdélyben, Fel-
vidéken, a Vajdaságban, s még riasztóbbak Kárpátalján arról, hogy a szül ő k 
hány százaléka járatja nem anyanyelv ű  iskolába gyermekét; és hasonlóak az 
elfogyásunk felgyorsítására kigondolt módszerek is: a kétnyelv ű  iskolák, az 
alternatív óvodák, az állam által gerjesztett magyar pedagógushiány, s a nem 
anyanyelven tanult tantárgyak sokasodása. S azonos a képmutatás is, hogy 
az anyanyelvű  oktatás drága, az állam meg szegény, majd a gyermekeinkért 
való álszent aggodalom, hogy az anyanyelv ű  iskola megfosztja őket a távlattól, 
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az érvényesüléstő l ... Mindez a szakavatott, az értő , elmélettel foglalkozó szak-
emberek, tudósok, vagy a nagy tapasztalatú, gyakorlatban tevékenyked ők 
tollából került kötetünkbe, s a tények, számok meggy őzően rideg könyörte-
lenségével festenek képet a kisebbségben élők anyanyelvű  oktatásának álla-
potáról, lett légyen az el ő re megírt átfogó tanulmány, vagy a tanácskozáson 
spontánul elhangzott vita. 

Hasonló célok és módszerek hasonló eredményeket szülnek az anyanyel-
vű  oktatás rombolásában, legyen szó Felvidékrő l vagy a Vajdaságról, vagy 
bármelyik régióról. Sok mázsányi gond azonos — ebben „hasonlítanak" is 
egymásra bizonyos fokig a tanulmányok, néhánynak közös vonulata is van, és 
a szerkesztés szándékosan állította egymás mellé, egy kötetbe őket—, még ha 
emiatt bizonyos ismétl ődések elő  is fordulnak— hogy a probléma — és helyzeta-
zonosság tudatosuljon az olvasóban. Minden tanulmány, vitaanyag, fel-
szólalás sajátos a maga módján, ugyanakkor szerves része a könyv tartalmi 
egészének — így utólag mérlegelve is meggy őződésem, hogy egyetlen ta-
nulmányt sem lehetett volna kihagyni anélkül, hogy a könyv ne veszítsen tel-
jességébő l. Megtisztelés volta szerkesztőnek mára kéziratok első  olvasata is, 
amikor pedig még a magnószalagról másolt anyagokban a mondathatárokat 
keresve botorkált a szövegben és a félrehallásokat egyeztette, mert minden 
írás, hozzászólás és vita az anyanyelv ű  oktatásunk iránti aggodalmat tükrözi, s 
fésületlen állapotban talán még inkább, mert átsütött rajtuk az érzelem is. 
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A kötetben a legtöbb az átfogó tanulmány. M űfajban eltér tő lük, de egysze-
rűségében szívbemarkoló a feledéstő l naplóba mentett nevek és tények szinte 
szenvtelen sokasága Baranya csaknem teljesen megszűnt magyar nyelvű  ok-
tatásáról a háború alatt. És lehangoló a pontos diagnózis Muravidékr ő l, ahol 
szinte a szemünk láttára fejtette ki romboló hatását a kétnyelv ű  iskolarendszer, 
s ahol ma már egy nyelvoktató típusú iskolaformával is beérnék. És a kopjafa 
árnyékát látjuk feltűnni Kárpátalján is (ahol a legújabb hír szerint megsz űnnek a 
magyar középiskolák), s ahol volt id őszak, amikor az orosz vagy ukrán nyelv 
szabályai szerint kellett javítani a tanulók dolgozatait ... S ez már az azonos 
sorsban való különbözőségünk területe. Mert egy-egy régióban a helyzetünk 
akként is más, hogy hányan vagyunk, s a kis számok törvényszerűen gyorsabb 
eltűnést jelentenek. És különbözünk abban is, hogy merünk-e a lépni, ki mer-
jük-e adni például a sajáttankönyvet, meg tudjuk-e szervezni a sajátanyanyel-
vű  iskolát, politikusaink szót emelnek-e érte, értelmiségünk kiáll-e mellette? És 
sajnos különbözünk tulajdon anyanyelvünk használatában is: más értenek 
elemi iskolán (csak négy osztályt) Kárpátalján és mást Erdélyben, alapis-
kolának nevezik Felvidéken az általános iskolát, nem tudjuk, milyen profilú 
szakkáder az iskolában a nyelvm űvelő , van régió, ahol az osztály hel7,étt 
tanulócsoport kifejezést használnak, s hogy ki a módszerész (ilyen megné= 
vezést nem ismer a magyar nyelv), nem derült ki a szövegb ő l. Egy az anyanyel-
vünk, és mintha már mégsem lenne egészen közös ... S ha mára részletezés-
nél tartok: a MTT, a támogatók és a szerkesztők célja, hogy a könyvet minél 
többen olvassák és használják is, minél több olvasó kézbe vegye. Ennek érde-
kében, de a szerző  stílusát tiszteletben tartva, a szerkeszt ő  néhol feszesebbé 
tette a mondatokat (pleonazmus esetében elsősorban), s az olykor túl elvont 
szöveget, hogy úgy mondjam „olvasóközeibe" hozta. Egy-két megállapítással 
vagy adattal kapcsolatban maradt ugyan fenntartása, mivel azonban nem volt 
mód egyeztetésre (egyes régiókkal hetekbe telik a kapcsolatteremtés — Sza-
badka—Belgrád—Moszkva—Kárpátalja, és mindez vissza), s tartva attól, hogy a 
javítással esetleg a szerkesztő  vét hibát, inkább a szerzőre hagyatkoztunk. 

Mivel lehet útjára bocsátani egy könyvet, melynek minden egyes tanulmá-
nya külön is érték, de így együtt a kisebbségben él ő  magyarság anyanyelvű  
oktatásának pontos létlelete? Ez a könyv nem pusztán kórkép, több ennél: 
szinte minden szerző  közreadja meglátásait, javaslatait anyanyelvű  oktatá-
sunk helyzetének jobbá tételérő l. A lehetséges kiútról vagy .a megoldásról. 
Mindenkihez szól, tegye hát mindenki, amit lelkiismerete sugall, amire erejéb ő l 
telik. Mentsük a menthetőt! 

Szabadkán, 1997. december 9-én 

* Elhangzott a Magyarságkutató Tudományos Társaság ülésén az Anyanyelvű  oktatásunk című  
könyv bemutatóján. 
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KÉSEI MEGISMERÉS' 
GONDOLATOK EGY KÖNYV KAPCSÁN 

Nem ígér teljes művet, sem monográfiátdr. Heged űs Antal és Szabó József, 
a Gymnasium 1747-1997 kötet két szerkesztője a könyv előszavában; 
ehelyett fejezeteket és dokumentumokat kínál az intézmény gazdag 
történetébő l, így hát ne a teljesség elvárásával vegye kezébe a Bácsország-
könyvek 2. kötetét az olvasó. Botorság is lenne elvárni, hogy a 250 év a maga 
teljességében elférne egyetlen, nem egészen négyszáz oldalas kötetben. 
Mégis fontos, sőt nélkülözhetetlen tanulmánykötet s ugyanakkor érdekfeszít ő  
olvasmány is ez a tartalmában gazdag, küllemében igényes könyv: egy 
közösség, egy intézmény kirajzásában szinte behatárolhatatlan múltjánakfel-
villantása, melyért dicséret illet szerkesztőt, szerzőt, kiadót, támogatót. 

Latolgatom, hogy mit tegyek még a szerkesztő i megfogalmazás és szerzők 
(egy része maga is a gimnázium történetének legendás alakja) egy-egy 
korszakot felölelő  vagy csak megcsillantó írása mellé. A feladat nem könny ű . 
Hiszen ha nem a teljesség ez a könyv, akkor mi mégis? Milyen céllal, igénnyel 
készülhetett még? Az ünnep miatt? A felejtés ellenében? Hogy az olvasónak—
az egykori diáknak — legyen nosztalgikus menedéke? Vagy valami egészen 
más miatt? S ha egyik vagy másik, vagy akár mindegyik az indok— bűn-e, vagy 
(netán éppen erény?), ha e könyvvel ünnepelünk, ha fellelhető  nyomainkat és 
emlékeinket a feledés ellen szép könyvbe foglaljuk, s hogy a meg őszült egy-
kori gimnazista elfogultan veszi kezébe? 

Mégis inkább a kései megismerésre lehetőséget nyújtó könyvnek nevez-
ném e gyűjteményt. Hiszen újabb korunkban évtizedek óta nemzedékek sora 
úgy rohamozza meg és úgy veszi be a gimnáziumot, s úgy koptatja négy évig a 
már fényesre csiszolt lépcs őket, hogy iskolájáról szinte mit sem tud; csak 
elfoglalja, megszállja, meghódítja a honfoglalók rokonszenves és bátor 
pimaszságával, és közben minden nemzedék úgy hiszi, az övé, csakis az övé 
a gimnázium; kialakítja a maga értékrendjét, mintaképét, erkölcsi mércéit, 
megéli a maga szorongásait és lázadását is, itt dönti el, hogy hol keres majd 
helyet magának később, s lázad, ha korlátok szorítják; az eszméért, melyet itt 
alakított ki s a tanáraiért, akiket példaképül fogadott, kész t űzbe menni, de 
kegyetlen, ha útkeresésében vagy szabadságában korlátozzák; magát az 
egyetlennek, gimnáziumát a sajátjának, csak egyszer megélhet őnek tartja. S 
közben nem tapasztalja, nem tudja meg, mert nem hallja senkit ő l, hogy 
iskolájának értékrendje nemzedékrő l nemzedékre szállt, hogy szinte mindent 
örökölt: az erkölcsi értéket ugyanúgy, mint a falakat, a könyvtárat vagy a 
tanárok becenevét, s hogy mindezt majd maga is örökül hagyja a következ ő  
nemzedékre. S nem tudatosul benne, legfeljebb csak sokkal később, hogy 
minta, tudás, tenni akarás, lázadás évtizedek, évszázadok hagyománya, s 
amikor felnőttként már újat alkot, és vissza is ad valamit a közösségnek, tulaj- 
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donképpen azt teszi, az munkál benne, amit e lelket és értelmet formáló intéz-
mény nagynevű , olykor európai méretű , alkotó diákelődöktő l vagy tanítómes-
terektő l örökül kapott. 

Gyanítom, hogy sokan csak ennek az évfordulónak, s ennek a könyvnek 
köszönhetően ébredtek/ébrednek rá, hogy milyen patinás intézménybe jártak. 
Merta sok ezer volt diák közül ugyan hányan tudták a gimnázium alapításának 
évét? Kinek mond valamit Porubszky Tamás Ferenc-rendi szerzetesnek, az 
első  tanárnak neve, aki 1747-ben a „városháza mellett egy alacsony, sz űk, a 
célnak nem megfelelő  épületben" latinra tanított, s akinek sorsában döbbene-
tesen benne van a későbbi és a mostani pedagógusok sorsa: háromévi 
munkájáért mindössze negyven forintot kapott (noha másutt már korábban évi 
200 forint volt a kereset). S hányan tudják, hogy a kétszázötven év alatt a 
különböző  korokban milyen volta gimnázium státusza, mi volt tanítási nyelve, 
mely tantárgyakat tanítottak, milyen eszméket vallottak, milyen tudást nyújtot-
tak itt, és milyen emberi értékekre neveltek. 1767-ben már iskolai színjátszás 
is működött gimnáziumban, 1846-ban kezdték meg az iskolakönyvtár 
létesítését, s a múlt század közepétő l gazdag könyvtára van, fizika szertár, 
gazdag természetrajzi gyűjteménye, sőt numizmatikai és régiséggyűjteménye 
is volt; és több mint száz évvel ezel őtt már híres volt, és szinte minden id őkben 
híres maradt az önképzőköre, amely szinte folyamatosan neves írók neveit 
jegyezhette (Kosztolányi, Csáth Géza, Fehér Ferenc, Dóró Sándor, Bányai 
János és mások). 

Aki tudós alaposságra, tényekre, ismeretanyagra vágyik, annak b ősége-
sen szolgál adattal, történelmi háttér- és korrajzzal a könyv; az érdekessége-
ket, kuriózumokat csemegézők is — ezek valószínüleg a mai diákok lesznek 
elsősorban — találnak benne olvasnivalót. Sokáig a szeptember és az október 
volt a nyári szünid ő , a csütörtök volt a szabad nap, az iskolában létezett 
fegyszoba, volt temetkezési pénztár, egy sz ő lő lopásból kerekedő  verekedés 
után kemény harminc nap börtön sújtotta a delikvenseket, stb., stb.) Mindez és 
még sok más értékes és olvasmányos adat benne van e könyben, amelyet o-
lyan régi nagyok— írók, iskolaigazgatók, tanárok—„írtak", mint Csáth Géza, dr. 
Matije Evetoviae, Frankl István, Kek Zsigmond, Kosztolányi Árpád, Kosz-
tolányi Dezső , Pálinkás József, Schmausz Endre, Vasa Stajiae , Milivoje V. 
Knežević , vagy megbecsült kortársaink: mr. Slaven Bač ić , dr. Bányai János, 
dr. Hegedűs Antal, dr.-Horváth Mátyás, mr. Josip lvanovi ć , Kunkin Zsuzsanna, 
Magyar László, Szikora Judit és dr. Tóth Lajos, s akiknek jegyzeteit, esszéit, 
tanulmányait tisztelettel figyelmükbe ajánlom. 

A gimnázium 1795-ben a diákok számára hozott Rendtartás 9. pontjában 
ez áll: tisztességesen öltözzenek, levett kalappal köszönjenek, fejüket meg-
hajtva ... Ez a könyv ilyen tisztességes főhajtás és köszönés a nagybetűs GIM-
NÁZIUM előtt; az tenné igazán teljessé, ha kihasználnánk az alkalmat a 
nagyon régi és újabb kori, izgalmas és szép dolgok kései megismerésére. 

Szabadkán, 1997. december 19-én 

* Elhangzott a 250 éves szabadkai gimnázium jubileumi díszünnepségén. 
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KÉT ESŐ  UTÁN 
Kontra Ferenc: Gyilkosság a joghurt miatt. 
Forum Könyvkiadó. Újvidék, 1998. 

Egyértelmű  behatárolásnak tűnik Kontra Ferenc prózakötetének 
beszédes és elgondolkodtató alcíme, A bűn mint próza. A kötet első  
ciklusában azonban a bűn helyett inkább az elkövetett vagy vélt bűnök 
nyomán elhatalmasuló bűntudat köré szövődnek a történetek, a gyer-
mekkor naivitásának reminiszcenciáira építve („miért kell nekem folyton 
rettegnem valamitő l, hülye meséketelhinnem"), egy-egy emlék („minta 
vakuval készített kép, jéggé dermedt egyetlen jelenet') prousti ho-
zadékát tornyosítva az ártatlan álommal szembeni („mert az álomban 
senkit sem mocskol be a sár”) kegyetlen, metszően hideg valóság pen-
geéles részleteinek pilléreire („mintha újra villant volna a vaku, és a 
képek egyszeriben másmilyenek lettek, jelentésük által új fényben t űn-
tek fel elő ttem"). 

Az író nem talál ki új rémségeket, hanem csak eseményeket idéz fel 
gyermekkorából, vagy hallott történeteket, olvasott, esetleg valami más 
módon tapasztalt eseményeket használ fel elbeszéléseiben, novellái-
ban. Nem a téma megfogalmazásához van szüksége tehát a fikcióra, 
hogy a kötet alcímének megfelelve a bűnt mint prózát jelenítse meg, az 
élet ugyanis radikálisan elutasítja a fikciót („a legmosolygósabb jelenet-
nek is a halál vetett véget'). Az író dolga, hogy kitalálja a történet 
elmondásának módját; szavakat, nyelvet találjon az elbeszéléshez. 
Kontra Ferencnél ez a mód jelenti a fikciót; a téma szálai pedig erős 
szálú szövetként fogják egybe eddig megjelent tíz kötetének élmény-
anyagát. 

Az első , az Apám földrajza című  ciklusba sorolt novellák kivétel 
nélkül a gyermekkor félelmeit és lelkesedéseit („csak elhatározás 
kérdése, hogy valaki vesztes lesz") formálják történetbe, állandóan egy 
kitapinthatatlan, de mégis valós választóvonal élén egyensúlyozva, a-
mely a gyermeki képzeletkör gazdagságát határolja el a feln őtt létszem-
lélet merev egysíkúságától. („Felkészültünk rá, hogy ennek csak verés 
lehet a vége. De nem. jA tanítón ő] Komolyságától beborult a terem, 
elhúzódott a nap is az égrő l, megszégyenülten sütöttük le a szemünket, 
mert amit tettünk, `az bűn volt'; akkor jegyeztem meg ezt a szót, el sem 
mertem otthon mondani.”) FE
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Ezek a gyermekkori történetek Kontra Ferenc novelláskötetei közül legszo-
rosabban a Kalendárium (1993) írásaihoz kötődnek, az egyes szám első  
személyében előadott monológok helyszíneket, jeleneteket, motívumokat, 
témákat kapcsolnak egymáshoz, amelyekben a részletek kidolgozottsága 
nem csupán a megfigyelés pontosságát hivatott igazolni, hanem a dolgok 
megélésének a mélységérő l is beszédesen vall. Kontrának nem kell a tudata 
mélyrétegeiben kutatnia a gyermekkori emlékei és tapasztalásai után. Az 
események, a velük együtt konzerválódott érzések és benyomások kristály-
tiszta képekként élnek benne, mint egy életre kelt fényképalbumban. („Meg-
vannak mind, úgy gondoltam, egyszer a kezembe veszem, hatalmas csomó 
lesz, és nézegetem őket hosszan, talán több ezret, sokáig, egyenként el-
merülve a részletekben, hiszen itt meg itt meg itt meg itt meg itt meg itt is vol-
tam, a több ezret gondoltam örökkének.") Ezek a gyermekkori történetek, és 
az egyes szám első  személyű  közlés a Kalendárium mellett azonban Kontra 
Ferenc prózája egészének lényegi meghatározói: a megéltség és az átéltség 
intenzitásának hőfoka ugyanolyan lánggal lobog a szerzőben akkor is, ha apa-
komplexusát írja ki magából, vagy amikor egy újsághírben olvasott eseményt 
transzponál elbeszéléssé, a történet valahonnét már ismert befejezéséhez 
megteremtvén a lehetséges történetek egyikét. Számára nincs kis téma, meg 
nagy téma; minden téma ugyanazt a szigorú elvárást támasztja az íróval 
szemben — teljes odaadást a jól megírt próza érdekében. Minden téma egy 
fénykép, amit ideális körülmények között, mesterfokú szaktudással kell e-
lőh ívni a sötétkamrában. („Nem hagytam fel a belső  fényképezéssel. Úgy gon-
doltam, hogy meglesznek mind ezek a képek, hatalmas csomó lesz belő lük, 
felidézik mindazt, amit elfelejtettem, talán nemis férnek mind a kezembe, talán 
fényt kap a film, ha rosszkornyílikki a gépezet, olyan lesz, minta fekete doboz, 
amikor zuhan, darabokra törik a kihalt utcán, kiszabadulnak bel ő le a képek, 
akár a szellemek, felkapja őket a szél, röpíti százfelé, és ott áll valaki a 
kavargásban rövidnadrágban, térdzokniban, kapkod utánuk.") 

A kötet második ciklusa, a Felhőszakadás tartalmazza a tegnapi jelenbő l 
mára (talán) közelmúlttá halványuló háború sarkított élethelyzeteit felmutató 
elbeszéléseket. Öt történet, amelyek annyira valóságosak, hogy már szinte 
hihetetlenek. („Minden hasonlított valamire, csak éppen önmagával nem volt 
azonos.”) Kontra Ferenc korábbi köteteiben is, mindenek előtt az Ősök jussán 
(1993) és a Holtak országa (1993) novelláiban és az Úgy törnek el (1995) 
kisprózáiban a csontig hatoló iszonyat hitelességével fogalmazza meg a 
testvérharc értelmetlenségének súlyát és az egyéni sorsokat meghatározó, 
radikálisan irányító abszurditás mélységét. („Madárnépek. Mind magukban 
akarnak élni. Nem bírhatott el ez a vidék ennyi magányosságot, ragályos 
betegségként terjedt a mától holnapig tartó szövetségek fészkében.”) Az 
elbeszélések különlegessége, hogy nem hagyományos, még kevésbé 
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szokványos háborús történetek, nem katonákról, nem csatákról, nem h ősies 
offenzívákról és nem bölcs megfutamodásról szólnak. A háború, összes el őz- 
ményével és következményével csupán a már eleve kiélezett helyzetek hátte- 
reként van folyton jelen ezekben a történetekben. („Magyarázatokat követelt 
volna a folyamatosság mozaikjainak összerakása az orvos számára, miköz- 
ben az épségben maradt házak üres . zobáit járta, eredeti barlangrajzokat, 
helyi tájszólást beszélő  ősembereket, hogy bizonyíthassák, kijárt itt előbb, de 
a Riverof No Return marad, az ismeretlen ösvény.") Ezekbő l az egzisztenciáli- 
san és morálisan nagyon sz űkre szorított hátterekbő l emeli ki az író hőseit, az 
élet és a halál, a lehetőség és a tehetetlenség, a realitás és az irracionális 
borzalom, a tényszerűség és a képtelenség, a jó és a rossz, a kegyesség és a 
bűn mezsgyéjére állítván őket. („ Talán ugyanaz a fékje a jónakés a rossznak.”) 

A gyermekkori félelmek, frusztrációk, vagy egyszerűen akkor nagy kaland- 
nak minősülő  történések megidézését id őtávlat választja el az eredeti él- 
ménytő l, elbeszélője már a felnőtt férfi, aki a megváltoztathatatlan múltra való 

visszatekintés higgadtságával adja 
elő  a történeteket. Ezzel szemben a 
„háborús" novellák cselekménye a 
megíráshoz jóval közelebbi id őt idéz; 
de nem eme epikai távolság-csök- 
kenés miatt fókuszálódnak az elbe- 
szélés szűkebb területére a történe- 
tek, hanem mert bennük, mondjuk 
így, minden élesben megy. Nagy a 
tét: az élet a halál ellenében. A hig- 
gadtan hömpölygő , lírával emlékező , 
első  személyű  megszólalás ezért a 
novellák első  csoportjának lehet csu- 
pán adekvát formája. A második cik- 
lusba tartozók már nem mondhatók el 
ezen a nyelven. Az író a vallomás- 
tevő  helyett az elbeszél ő  pozíciójába 
helyezkedik, narrációját párbeszé- 
dek idézésével egyéniesíti, egymás- 
ba csúsztatja az id ősíkokat, ezzel 
párhuzamosan felcseréli a beszél ő  
személyt és megszólalásának mód- 
ját: narrációja egyszerre csak belső  
monológgá minősül, majd visszavált. 

A Fénykazuisztika című  ciklus- 
ban a lassú folyású előadásmódhoz 
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tér vissza a szerző, egyetlen mondatban elmondott fejezetekben szól élménye-
iről, tapasztalatairól („mert meg akarokőrizni mindent, ezért vágok és ragasz-
tok folyton, telnek a kartonlapos spirálfüzeteK'), olyan mondatokban, amelyek 
az élmény által kiváltott, legtöbbször lírai impressziók mellett az alkotó belső  
nyugalmát is kivetítik. A fejezetek között nincs jelent ősebb okozati össze-
függés, sorozaton belüli kapcsolat („ezeka jeleneteknem időrendi sorrendben 
jöttek elő"), sőt semminemű  fontossági sorrend sem („mintha egy orsóról 
tetsző legesen kiválogatott kockák peregtek volna le a filmszalagról, azt hinné 
az ember, hogy ilyenkor a sorsdöntő  jeleneteket látja, pedig éppen ellen-
kező leg"). Egyfajta (témabeli) talált tárgyak gyűjteménye a Fénykazuisztika, 
miként a cím utótagja is jelzi, esettan, esetek gy űjteménye, esetek ismertetése 
(„egy és ugyanazon betegség történetére vonatkozóan több betegnél szerzett 
klinikai megfigyelések összessége; kóresetek leírása"), amely során ismét a 
szerző  közlésének megformáltsága emeli a m űvészi próza körébe a témát, 
ami néhány szövetrészben egyenesen a kifejezés témátlan intenzitásává lom-
bosodik. A kazuisztika szónak azonban az említett mellett van egy átvitt 
értelmű  jelentése is, ugyanis szócsavarást, sz őrszálhasogatást is értünk 
alatta. Kontra Ferenc vizsgált szövegei esetében jó volna ezeket a fogalmakat 
is meghatározó jellegzetességként hangsúlyozni, ha lenne pozitív töltetük. 
Ennek hiányában azonban célravezet őbbnek tűnik a szócsavarást stílusra, a 
szőrszálhasogatást precízióra cserélni, és így már a kazuisztikát teljes-
ségében annak fogadhatjuk el, ami: végtelen történet („folyton ugyanabban a 
fekete dobozban vagyunk, melynek belsejébe csakis ugyanarról az oldalrólle-
het betekintésünk, csakis a nem létez ő  harmadik oldalról, ezt a belső  világot 
kell folyton másmilyenként láttatni, új élményekkel színültig tölteni, err ől szól a 
befejezetlen történet"), amelyben sorsdöntően fontos, hogy hová kerül a pont 
és mi kezdődik nagybetűvel. Mert a történet a megformálás és a megfogal-
mazás erejétő l, pontosságától lesz hiteles. („Egy író folyton tévedhet, amikor 
olyasmit lát bele egy furcsának tetsző  jelenetbe, ami nincs is ott, csak egy 
külső  akarat vibrál a figurák között, erő  vonalakat alkotva, kívül rekedt hango-
kat hallva, melyek leírható dallamot alkotnak ...") 

A sorsok panoptiku mát egy négyszerepl ős dráma zárja, a „két es ő  között" 
történő  Határsár. Az elbeszélések és a novellák az élet és a nonszensz 
harmóniájának egyéni és egyedi megfogalmazásait merevítik prózába, hogy 
végül a Csáth Géza utolsó novellája című  szövegben a regőcei orvos-író 
mákonyos álmában szabályos haláltánc-motívum er ősítse meg érzésünket, 
miszerint valóban panoptikum-jelleg ű  ez a könyv („jönnek sorban: szarvas 
ördög a vasvillával, asszony krinolinban, az úrsétabotjával, tengerész a zsák-
jával, kereskedő  szamárháton, tamburmajora bunkós pálcájával, óriáskutya, 
légiós, tanító a kisdiákkal, jönnek lefelé a lépcs őn, nem lépdel, ugrik lefelé a 

89 



béka, futár viszi a hírt, a puncsot felszolgáló pincérn ő  nek gömbölyödik a hasa, 
a cílinderes kulcsár egy beduinnal tárgyal, és az apródruhás után következem 
én, megyünk kifelé ..."). 

A kötetet záró dráma ezzel szemben az egyéni sorsokból visszafelé, az 
általános irányába mutató szöveget közöl: a négy szerepl ő  jellembelileg és 
sorsa vállalásában is olyannyira megismételhet ő , behelyettesíthető , hogy 
emblematikusságát mindegyik csupán a magatartását meghatározó általános 
történések hátterében nyeri el. A háttér pedig a nem kisebb terhet hordozó 
történelem, mint .a „két eső  között", 1944 novembere és 1956 novembere 
között eltelt idő  a határsávban, a periódus kezd ő  és végpontjaiban kulmináló 
egyéni és kollektív (ideologikus) gonoszsággal behatárolva. Döbbenetes 
metafora a Határsár, a lét, vele együtt a kisebbségi lét, de ezen felül az emberi 
tartás metaforája is. („Ez nem a korzó, amelynek hol az egyik, hol a másik 
végén kel fel a nap, és te folyton arra tartasz, ahol neked fényesebb lesz!") 

Azok számára, akik Kontra Ferenc prózakötetei közül elolvastak már 
néhányat, ezen ismertetőbő l kiviláglik, hogy a kiváló író meghatározó 
élményeit fogalmazta tovább: visszatérő  Csáth-motívuma, a Drávaszög, a 
testvérháború, az isterbáci vérengzés, az újabbnál újabb honfoglalások, a 
bűnnek és a gonoszságnak a sorsot irányító ereje, a nonszensz cselekedetek 
rettenete ott feszül szinte minden eddigi m űvében, mint most is. („ Végül úgyis a 
történet marad meg, bármilyen kevéske van belő le.") Minden eddigi kötetét 
hangsúlyozottan min ősíti a szerző i gondoskodás minden hozadéka: a nyelvi-
leg tökéletesre pallérozott szövegek tökéletes szerkesztése, a téma és a stílus 
egy tő rő l való fakadása, az átfogó műgond; szinte érzékelhetővé lesz, miként 
érlel gyöngyöt a szövegbő l a gondoskodás, mégsincs nyoma a kagyló iz-
zadtságszagának. Nem hogy selejt nem kerül ki a keze alól, hanem olyan 
könyveket ír, amelyek nem vitatják el az el őzőek értékeit, mégis mindig 
kábítóbban vonzóbbak az el őző(k)nél. Ez pedig egyszerűen az írói mesterség 
eredménye. Nem a szakmáé, sem a közlés szalmalángjáé, hanem a mes-
terségé. 

A könyvben azonban egy olyan, az írói magatartásra is vonatkoztatható 
részt is olvashatunk, amely éppen a szerző  eddigi történetmondásával el-
lentétes alapállást fogalmaz meg: „Soha senkinek nem mesélek el semmit. 
Mert ha elmesélem, mindenki hiányozni fog."Lehet benne valami, így érez egy 
novellahős a történet mesteri építményében. S nekünk, olvasóknak jólesik 
ezekben az építményekben csavarogni -- nem biztos, hogy kitalálunk bel ő lük, 
de semmiképpen nem omlanak a fejünkre. 
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„Lélekföl lélekig” 
Ethraokor CD 

Mindenképpen egyik kiemelked ő  zenei eseményként kell számon 
tartanunk az Ethnokor új CD-t bemutató koncertjét, és már az írás elején 
le kell szögeznünk, hogy az elmúlt évhez képest zeneileg sokat fejl őd-
tek, egészen „összeértek", igaz, hogy némileg az összetétel is változott, 
vannak új tagok: Bakos Árpád, MiroslavJovan č ić , Zoran Dukić , Kucsera 
Géza, Kucsera Csaba. 

Azt hiszen Ethnokorékat az Isten küldte, már nagy szükség volt a 
hazai zenei életben egy kis változatosságra, márpedig amit ők művei-
nek, azt méltán nevezhetjük annak. Változatosság, de még mekkora! 

Manapság a magyar népzene reneszánszát éli, no persze nem i-
gazán itthon, mint inkább Magyarországon. Noha az Ethnokor zené-
jében is fellelhető  ez, mégsem sorolhatjuk őket a népi együttesek közé. 
Ők nem azok. Egészen sajátos stílus az övék, bár dalaikat a népzene vi-
lágából merítették. A válogatás kit űnő , unalom kizárva. Érdekességkép-
pen a magyar mellett macedón népdalok, és egy Ethnokor-szerzemény 
is helyet kapott a CD-n. 

Hangzásviláguk lényege a különböző  stílusok keverdése, és éppen 
ez a hangzás a bizonyítéka annak, hogy profikkal, tanult zenészekkel 
van dolgunk. A fődallam kíséreteként megjelenik a dzsessz is. A témát 
általában a furulya illetve fuvola „hozza be", amit azután variálnak, jel-
legzetes módon dalaikban mindig más és más hangszer jut szólósze-
rephez — a szerkesztésnek ez a módja is a dzsesszre utal vissza —, a-
mely szólóból azután kibontakozik egy addig ismeretlen, teljes mérték-
ben eltérő , új dallam, ami a dal végéig dominál. Igazán jó megoldás a 
magyaros — úgynevezett első  téma — után egy szlávos hatású — úgyne-
vezett második téma — beemelése. 

A daloknak szinte mindegyike (mondhatni kilencven százaléka) 
énekelt. Az ének tiszta, határozott, amiként a szöveg érthetősége is 
tökéletes. Bakos Árpád hangját mintha éppen e célra teremtették volna. 

Zenéjük „érthető", túldíszítésnak nyoma sincs. Az egészb ő l szinte 
sugárzik az egyszerűség, a tisztaság. Érdekes, hogy egy „átlagos" dal-
lamot mennyire különlegessé tud tenni a kíséret: így az egésznek más a 
hangulata, varázsa. 

Ha enyhe túlzásnak is tartható, én mégis megkockáztatom Bartók 
nevének említését, hiszen ő  elsőként figyelt fel népzenénk szépségére, 
hogy aztán Kodállyal együtt gy űjteni kezdje azt az ország különböz ő  
területeiről, majd más népektő l is. Ezzel a párhuzammal is az Ethnokor 
zenéjének nagyszerűségére szeretnék rámutatni. Mert ebb ő l a párhu- 
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zamból ki kell tűnnie annak, hogy ethnokorék stílusa nem újkeletű  — Bartók is 
igen merészen hasžnálta fel a kíséret-dallam adta lehetőségeket, és úgy gon-
dolom, a XXI. század küszöbén ő  is nagymértékben alkalmazta volna da-
rabjaiban a dzsesszt, mint stílust —, de újra felszínre hozza (méghozzá, mint 
már mondtam, sajátságosan) az értéket: a magyar zene már magában is 
különleges, egészen idegen Európában. Az érintkez ő  népek közül különösen 
a mari (cseremisz) nép zenéje mutat mély hasonlóságot a magyar kvintváltó-
szerkezetű  ötfokú dallamokkal. A magyar dalkincsnek éppen ez a rétege ide-
gen Európában, viszont a magyar területen mindenütt kimutatható. Ezenkívül 
még a vogul-osztyák (chanti-manysi), finn, tatár és kínai dallamvilágban aka-
dunk párhuzamokra, melyekben nem csak a dallamszerkezet, hanem a fraze-
ológia és a ritmus is feltűnő , lényegbeli egyezést mutat. Ebbő l következik, hogy 
a magyarság népzenéje keleti alapú (keleti eredetű  törzsdallamaink száma 
körülbelül 200 — változatok nélkül) melyre később a nyugati kultúra is hatott. 
Igazán örömünkre szolgálhat mindezt éppen egy hazai CD kapcsán leírni. 

A CD első  számának a címe Meditervm, amit egy kreált nyelven énekelnek, 
kivéve az első  sort, ami az ismert „kyrie eleison!". Az utolsó pedig egy búj- 
dosónóta, pergő  ritmussal (Erdő , erdő  ...) E két pólus között egy utazás kez- 
dődik, emberek örömét, bánatát, szerelmét követhetjük nyomon. Macedó- 
niából, a tengerpartól repülünk— mert repülünk—a Hortobágyon keresztül, fel 
egészen a Moldváig, a csángókhoz. A repertoár hosszú skálája teszi ilyen 
színessé, kedvessé ezt a CD-t. Számomra a legkedvesebb azonban a Fogoly 
dala című  szerzemény, amolyan „szerelem els ő  hallásra". Ami kiváltotta ezt az 

érzést, az az első  két ütem, amellyel 

IiOR
a basszusgitár bevezeti a számot. 

g` A szöveg kicsit rózsasándoros, 
vagy talán Bogár Imre börtön-beli 
dalához — ha ugyan volt ilyen — ha-
sonlatos. A dallam egyszer ű , hatá-
rozott, jellegzetesen magyar. Most 
valami szép jelzőt kellene találnom, 
de legfeljebb azt tudom mondani, 
ez a dal úgy hat rám, mint egy pohár 
bor: hirtelen mindenkit megszere-
tek tő le. 

Az írás címének magyarázata: 
a CD egésze engem kedvenc köl-
tőmre, Tóth Árpádra emlékeztet, az 
ő  verseiben találok rá ugyanarra a 
hangulatra, ami a CD-t hallgatva 
megjelenik bennem. Az emberhez 
szól, a szívéhez, a lelkéhez. Végte-
len szeretet árad belő le, s zenéje 
van. Ez a csend zenéje. Zene lé-
lektő l lélekig. 
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Epstein Ágnes*  
KOCKABETŰS NÉMASÁGBÓL 

Kockabetűs némaságból 
ékezetes szólásba 
csapnak át 
a hirdetőtáblák 
az út menti fák élnek 
nem vágták őket össze tüzelőnek 
az út sima 
vezet a célhoz 
egy templom 
évszázadok komor gyönyörűségével 
fényképezés 
kitt-katt, 
dobozba zárt emlékképek 
síkba téve 
előveszem őket majd 

újra a jóleső  tudat 
megértenek ha szólok 
és értem mit' válaszolnak 
beszélgetünk ottlakókkal 

Júgók vagytok? 
döbbent vigyor az arcokon, 
fájdalmas válaszok-bólintások 

És beszéltek magyarul? 
tisztázzuk magunkban a tényeket 
és mintha valami 
elpattanna odabenn 
és fáj a tudat: 
valaki nem tudja 
hogy létezem itt a perem alatt 
hányan nem tudják? 
Émelygés fog el ha erre gondolok 
a sértettséget mélyre ásom 
és továbbmegyek 
s csak Domonkos után 
jut eszembe szabadon: 
én nem tudni magyar 
nekem lenni két haza 
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engem megcsalni mind a kettő  
én nem tudni magyar 
de ki tudni 
mutatni meg nekem 
jönni az élet és 
vágni engem nyakon 
mindig és mindenhol 
szép és jó itt minden 
fürdők, erdők, várak 
fáradtan nézzük őket 
kitt-katt 
fényképezés 
dobozba zárt emlékképek 
síkba téve 
előveszem őket majd 
magányos esős napokon 

felnézek az égre 
felhőkre, napra, holdra, csillagokra 
ugyanaz mint otthon 
az ősz keze is ideért 
leszakítja a leveleket 
a fákról 

hideg van 
fázom már 
haza akarok menni 
felmelegedni 
ez nem otthon 
már megértettem 
ez egy másfajta világ 
nem az enyém 
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ősz 
Érzed a szelet? 
Változik, 
már jeges, 
lángoló leveleket hoz, 
Északról. 
Szürke, nedves reggelek, 
lassú csigák másznak. 
Befagyott pocsolyák 
szilánkjai repednek, 
a sugarak ezerre törnek, 
érzed a szelet? 
Az elmúlt telek emlékei üzennek. 

SÉTAHAJÓZÁS A DUNÁN 

Megrepedt a folyó 
halkan 
fájón szakadt 
sebzetten, 
de a hajó suhan, 
mutatja nekünk 
Budapestet. 
Tánc a hajón, 
a hajó is táncolt, 
fények a vízen 
örökre beléragadnak 
a szemekbe. 

ÜSTÖKÖS 

az üstökös 
elment 
egyedül 
maradt 
a Nap 
reménye 
belezuhan 
a Föld 
reménytelenségébe 

NYUGALMAT 

Helló, 
sötétség, 
beszélgetni 
jöttem. 
Fogadj el. 
Együtt zenéljünk 
csendet. 

* 1. díjas vers (Topolya, Dositej Obradovi ć  Gimnázium) 
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Torna Viktória 

ILLAT-LÁNC JÁ!ÉK AZ EGYKORI 
PALINKAGYAR UTCABÁN 

Miután megvívta szokásos küzdelmét az öreg százegyes rozoga ajtajával, 
és végre sikerült azt becsuknia, Tubay Piroska felemelte ősz fejét, és 
végignézett a szemközti házsoron. Ugyanazok a rozsdaszín ű , vastag vályog-
falak, ugyanazok a szomorú tekintetű  ablakok, ugyanazok a megfáradt, mégis 
kitartó és szívós diófák a könnyekkel megtelt vizesárok partján. 

Újra megérezte az itteni föld jellegzetes illatát, amelyet sehol másutt nem 
talált meg hosszú bolyongásai során. Egy pillanatig megint négyévesnek 
érezte magát. Már hallotta is, mint dobog ott belül az elfeledett gyermekszív. 
Ám hirtelen eszébe villant valami emlékféle. Egy megfakult töredék, ami 
hiányzik: ami elveszett, míg ő  távol volt. 

Kutatni kezdett porlepte gondolatraktáraiban: szín, hang, illat ... Ó, hát 
hogyan is feledhette el! Hiszen az utca régi nevét is err ő l kapta! Azóta már újra 
másként hívják, de — amikor még ő  is idetartozott, és közismerten ez volta falu 
legszebb utcája — Pálinkagyár utcának nevezték. 

Ott állta sarkon — a falu határain túl is híres pálinkagyár, ahol most játszótér 
épül a környékbeli gyerekeknek. Kell is az a játszótér ... Az ő  gyermekkorában 
nem volt szükség ilyesfélékre. Akkor még ott játszottak a gyerekek, ahol ked-
vük tartotta: árokban, útszélen, kitört kerítések mellett, diófák tetején ... Szaba-
don szívhatták a sün], porszagú levegőt, amely olykor a pálinkagyárból 
szűrődő  szesz édeskés illatával keveredett. Ilyenkor az utcabeli kamaszok 
rendszerint megmámorosodtak, és a legizgalmasabb játékokat találták ki. Ő  
volt a legkisebb, és a „nagyfiúk" Tuba Pirinek hívták. 

Mióta elment innen, senki nem becézte így. Lehet, hogy ez hiányzott neki a 
legjobban. Nem is a név, hanem ahogy kimondták; itt mindenki nagyon sze-
rette. Fő leg abban az időszakban (olyan három-négy éves lehetett), amikor 
még meztelenül száguldozhatott az utcában háromkerekű  járgányán, és nem 
látott abban senki semmi rosszat. Meg amikor naponta megmosta friss 
pálinkában a kezét, mert azt gondolta, hogy ami a pálinkaf őzőbő l csorog, az 
víz. Meg amikor fölette a Vilma néni összes tartalékát, amit szegény arra az 
esetre tett félre, ha kiütne a harmadik világháború. A szomszédok, mintha csak 
megtalálták volna benne elveszett gyermeki énjüket, önfeledten játszottak 
vele: dobálták, etették, tanították mindenfélére. 

Keveset volt otthon. Mindig az utcában barangolt, vagy valamelyik 
szomszédnál ücsörgött. Szívesen látták. Ő  pedig szívesen ment. Tuba Piri 
bolyongó, otthontalan lelke már ekkor felszínre bukkant. Szülei nem is nézték 
jó szemmel, hogy négyéves kislányuk mindig mások asztalánál üldögél. 
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Horvát Dajana 
Ill. díj. 

Édesapja pedig gyakran összetűzésbe került a kövér 
szomszédbácsival, mert véleménye szerint különböző  
kedveskedésekkel el akarták rabolni tő le a lányát. Piri ilyen-
kor lapult, és egy ideig nem járkált a szomszédba. De 
néhány nap múlva már újból több helyen is megebédelt. 

Tubay Piroska, mikor feleszmélt gondolataiból, még 
mindig ott áll az autója mellet. Az autó mellett, ami piros 
volt, akár a fájdalom, amelyet őseitől örökölt: mely ott lük-
tetett koponyájában, mellében, ősz hajában, száraz 
kezeiben. A piros autó mellett, ami elvitte innen, s ami 
visszahozta; ami elüldözte, s ami visszakényszerítette. 
Ami lehet, hogy nem is autó volt: ami gyilkolt és taposott. 
Úgy tette szürkévé, és taposta le az egykori Tuba Piri 
szivárványszínű  életét, mint ahogy Tubay Piroska nap 
mint nap— munkába menet—taposta a piros autó kilazult 
gázpedálját. Valami ördögi tandemet alkottak ők ketten. 
Valami iszonytatót, ugyanakkor valami rendkívül hétköz-
napit. 

És Tubay Piroska (született Tuba Piri) itt, ezen a pon-
ton megállt. Nem ment be a házba, ahol még vidámság-
ban élt. Nem nézte meg a nagy diófát a ház mögötti kert-

ben, ahol utolsó lélegzeteit vette. Inkább kinyitotta a piros százegyes 
zárnélküli ajtaját, beszállt, és becsukta maga után az ajtót. Majd rálépett 
életének elárvult gázpedáljára, és a lehet ő  legnagyobb sebességgel eltávo-
zott az egykori Pálinkagyár utcából. 

Amikor már a falut messze maga mögött hagyta, ismét megállt kopott 
kocsijával egy magányos diófa mellett. Kiszállt az autóból, odalépett a 
diófához és megfogta a legalacsonyabban fekv ő  ágát. Nem tudta miért, de 
mászni kezdett. Feljebb, egyre feljebb jutott. Amikor felért a csúcsra, szemét 
lehunyta, és beleszagolt a tavaszi szél hozta illatokba. És annyi év után végre 
újra megérezte édeskés, fanyar szagát a Pálinkagyár utcai szeszf őzdének. Az 
illat körülfonta őt, mámoros lett tő le. Megingott vele a diófa, a világ ... 

Az alatta elterülő  tágas mezők csodálkozva nézték, ahogy lehull a fáról, 
mint az érett dió. Halk koppanás a földön—Tubay Piroska meghalt. Vele együtt 
halt meg minden bolyongása, és született meg újra Tuba Piri, aki —otthagyva a 
régi, rozoga százegyest — gyalog indult el az egykori pálinkagyár utcája felé. 
Mélyeket lélegzett, hogy megérezze a leveg őben bujkáló édeskés illatokat, és 
soha ne veszítse el a bensőjében megtelepedett gyógyító mámort. 

* 1. díjas novella (Szabadka, Svetozar Markovié Gimnázium) 
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Szakmány Piroska 

A TENGER 
Dédanyám emlékére 

Három hónapja lakott mára legkisebb lányánál. Otthon, a lassan elnéptele-
nedett falusi végházakban elszokott a családi élet kellemes zsúfoltságától. A 
sötét szobákat járva szinte érezte a finom szürke por szállingózását, amely 
belepi a tárgyakat, az embert, és észrevétlenül elfed mindent, ami valaha fájt, 
vagy szép volt. Ilyenkor csendesen a főkötője alá tű rte kiszabadult hófehér 
tincseit, s a drága szeretett férfira gondolt, akinek gyönyör ű  kék szemei immár 
két éve belesimultak egy szomorú májusi délután fényes egébe. 

Máriánál, itt a városban, újra frissnek érezte magát. Gyakran kisétált a 
település határában levő  tóhoz, hogy ott szemérmesen megmártózzon a 
sötétzöld vízben. Úgy érezte, ilyenkor leoldódik róla minden, ami az id ő  folya-
mán olyan ellenállóvá tette a csapásokkal szemben, s most újra ártatlan, 
vidám, kerekszemű  gyermek. A fák leveleinek remegését figyelve, mindig va-
lami furcsa pezsgést érzett testében, ami egyre hajtotta, hogy megismerjen 
mindent, amit az elmúlt hosszú évtizedek alatt nem volt alkalma. 

Mária és a férje szerető  gondoskodással vették körül, s ez nagyon jól esett 
meggyötört anyai szívének. Kilenc gyermeket szült, s mára már hatot borított 
be szeretetének gyászfátyla. 

Az idő  nem múlt el rajta nyomtalanul, de most, a gyermeknevetést hallgatva 
megfiatalodott. Az arca megtelt, szemeiben újra éledt a dacos láng. 

Nyárvolt, forró, tomboló, pezsgő  nyár. Az udvarban, a fűben virágok parázslot-
tak, s a kert földje olyan meleg volt és sötét, mint az anyaméh. 

Néhány napja, Mária örömtő l sugárzó arccal újságolta el neki, hogy férjével 
úgy döntöttek, egy hét múlva összecsomagolnak, berakodnak az autóba, s a 
gyerekekkel együtt leutaznak a tengerre; nagyon szépen kérik, hogy ő  is men-
jen velük, hisz még soha nem látta a tengert. 

A fiatalasszony gyengéden megölelte az édesanyját és a fülébe súgta: 
— Jöjjön velünk Anyuka! Látnia kell a tengert! Olyan gyönyör ű , végtelen és 

fényes kék, mint amilyen Apuka szeme volt. 
Alig merte elhinni. Ő , aki eddigi élete folyamán alig járt távolabb szülőfa-

lujának határától, most megláthatja a tengert, a végtelen vizet, a csodát! 
Megmártózhat a vizében, amelynek még az íze is más, mint az otthoninak: 

sós és ezerféle furcsa növény és állat él benne. 
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Az éjszaka újra kislány volt álmában. Csuhébabáját szorongatva szaladt 
végig falucskájának poros utcáin a nyári napsütésben. Ahogy a házak elmara-
doztak, hatalmas búzatáblák tárultak a szeme elé. A szél hullámoztatta arany-
színű  kalászaikat. Olyan, minta tenger!" — mondta egyszer neki Fábi, a világot 
látott nagybácsi. 

Hamar elérkezett az indulás napja. 
A többiek már kint várták az autóban ülve. Ő  a szobájában állta nagytükör 

előtt. Nézte magát, az arcát, izgalomtól kipirult b őrét, egykori fiatalságának 
nyomait. Meglebbentette magán a halvány, könnyű  nyári ruhát. Szekrényéhez 
lépett és egy fényes, faragott ékszerdobozkát vett el ő . 

Mária csodálva nézte az autó felé közeledő  édesanyja ünnepélyesen 
ragyogó arcát, a törékeny testet burkoló elegáns ruhát, amelyen a nyári nap 
fényében vidáman megcsillanta rég elfelejtett mélykék kövekb ől kirakott bros-
stű . 

Sirbik Attila Ill. díj. 

* 2. díjas novella (Topolya, Dositej Obradović  Gimnázium) 
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Hicsik Dóra* 

HOL VAGY MOST? 
Az iskola folyosóján állok. A csengetést várom. Unalmamban kinézek az 

ablakon. Az udvaron nincs senki. De mégis! Ott vagy Te, és ott van melletted 
Brenner Jóska is. Tizenévesen az élet nagy dolgairól beszéltek. Gondolatai-
tokból egy öregasszony ébreszt fel benneteket, aki ott„járkál, felkeresi, feltúrja 
az egész udvart, mint mikor a h ű  kutya keresi gazdáját. Roppant rossz kabát 
van vén tagjain, kis szürke szeméb ő l agyat sértő  fény sugárzik ki, az a fény, a-
mely az őrültek szemében honol. S mikor hozzáfordultok, s megkérdezitek 
tő le, hogy mit keres, röviden csak ennyit mond, hogy a fiát, az ő  kedves fiát. 
Valószínű leg járt neki ide a gimnáziumba egy fia, aki elköltözött már a más-
világra, s afeletti bánatában keresi azt.” 

Csengetnek. A kihalt folyosó megtelik élettel. A tömegbő l kimagaslik egy 
fej, a Te fejed. Felém indulsz. Bátortalanul törsz át az ismeretlenen. Ők sem 
ismernek Téged, utadat állják, azt kérdezik, mit keresel itt. Te mosolyogva 
rájuk nézel, s továbbindulsz. Az ablakon beáramló napsugár elvakít, nem látok 
tisztán. Érzem a közelséged, de Te már elt űnsz a szemem elő l. Pedig csak egy 
szót, egy mondatot vártam tő led. 

Lyukasóra van. A teremben csak öten maradtunk. A német házit próbáljuk 
megcsinálni. Nehezen megy és még a szótárat is otthon hagytam. Kétség-
beesésemben lehunyom a szemem, s elképzelem, hogy benyitsz hozzánk, 
megfogod a tollam, magad elé veszed a füzetemet, s megcsinálod helyettem a 
feladatot. Mire befejezed, csak ketten maradunk a teremben. Odamegyünk az 
ablakhoz. Elvakít bennünket a belváros fénye, s félig vakon ugyanarra a dolog-
ra gondolunk: „Tudjuk-e, hogy vagyunk. Hátha az élet csak egy álom, és 
semmi sem létező? S az emberiség nem végtelen-e? Azért nem tudjuk felfogni 
magunkat, mert végtelenek vagyunk, egyik a másikból ered, s ismét visszatér, 
s az egész fej egy. Egyik megszületik, meghal, majd újra megszületik." 

Matekóra van, csend és nyugalom. Képzeletemben újra Te jelensz meg. 
Látlak, amint benyitsz édesapád szobájába, s ott látod őt feküdni mozdulatla-
nul, fehéren lecsüngő  kezében forgópisztolyt szorongatva. Látom a kétség-
beesést az arcodon, hallom a sikolyod, érzem a lépteid, amint segítségért 
rohansz. S látom csodálkozásod is, hogy visszaérve csak édesapádat látod, 
pisztolynak semmi nyoma. Érzem, hogy félted őt a névtelen, fenyegető  leve- 
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lektő l, a helybeli lapok támadásaitól. Szereteteddel próbálod lemosni róla az 
alaptalan vádakat. 

A húszperces szünetben felmegyek a legfelső  emeletre, oda, ahol már a 
padlásfeljárat kezdődik. Itt még szünetben sincs senki. Vajon Te hányszor 
voltál itt? Vajon azután a botrányos önképz őköri ülés után hova mentél? Én is 
hallom a múltat? A titkár hibásan bírál, ő  is használ germanizmusokat, sőt, 
beszéde ezzel van tele: „Tudok én annyit magyarul, mint a tanár úr", „Hol a 
kalapom", „El fogsz zülleni, a szemétre fogsz jutni!". Én is érzem a szorongást, 
a sértett büszkeséget, a fájdalmat. Itt ülsz mellettem a lépcs őn, együtt nézünk 
a végtelenbe. Azután csengetnek, s Te elt űnsz. 

Vége van az utolsó órának is. Kint sötét van és hideg. Utam a szobrod mel-
lettvezet el. Az iskolának búcsút intek, de Te lélekben örökre velem maradsz. 

3. díjas novella. (Szabadka, Svetozar Markovi ć  Gimnázium) 
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Sóti Rita 

AZ ÖREG MEG A KUTYA 
Réka nap mint nap találkozott vele, akárcsak más, aki a környéken lakott. 

Ott nem voltak bokrok, ott nem nőttek fák. Ott csak házak n őttek ki a földbő l, 
ördögszekér helyett szétszaggatott nejlonzacskókat sodort reménytelenül a 
szél maga előtt, tudván, hogy úgysem tudja megszabadítani a várost a 
szeméttő l. 

Mint ahogy ő , a biciklis vándor—aminek Réka elnevezte az öreg guberálót—
sem fogja elcipelni odújába azt a rengeteg szemetet, amivel a város lakói 
hétrő l hétre megtöltötték a toronyházak el őtti mocskos bádogkukát. 

Reménytelen és hiábavaló volt a szél és az öreg igyekezete is, minden 
ment a maga módján. A kukákat hétköznap a lakók teletömték, keddenként 
kiürítették a hivatásosok, időnként meg a biciklis vándor is tette a dolgát. Útján 
mindig a szél kísérte és egy kis girhes sárga kutya. H űséges társai sohasem 
hagyták el. A szél ajándékba kapta t ő le a legszebb, legszínesebb nejlon-
zacskókat, a kis girhes meg a kukából szerzett legszebb falatokat. Nagyon 
válogatós kutya volt. Nem evett meg akármit. Csak a csirkehúst kedvelte. Ha 
megtetszett neki az odadobott falat, akkor azt kényeskedve a járdaküszöbre 
helyezte, lábát meg finomkodva az ételre, és csak úgy foghegyen, hogy be ne 
zsírozza a pofáját, kóstolgatni kezdte. 

Soha sem ette meg az egészet. Csak evett bel ő le. Mintha másnak is akarna 
hagyni, illedelmesen odébbült és várta, míg gazdája befejezi a tevékenységet. 

Kissé értetlenül is nézett urára, meddig vacakol ezzel az egy kukával, hisz 
annyi található még a téren. Megannyi új illat, megannyi új kaland. Beleszagolt 
a szélbe, állandó kísérőjükbe, örökös versenytársába. De ma, mintha az is az 
öreg tempóját vette volna át, lomhán lóbált meg néhány alsónem űt, úgy a 
második emeletnyi magasságban levő  balkonokon, majd szinte elült a dimbek-
dombok, hepehupák között. Egy pillanatra mintha minden megállt volna a 
téren. Csend lett. S a kis girhes ma sem tudni miért, szokásától eltér ően, fogta 
magát és elindult. Megindult anélkül, hogy szétnézett vagy legalább hall-
gatózott volna a levegőben. A nagy csendben sem az öreg sem a kutyája nem 
vette észre, hogy a parkolóból szinte helyb ő l startolt egy sportkocsi, és egye-
nesen a kutyának tartott. A jobb els ő  kerék kapta el a kutyát, s vágta el útjából, 
hogy az egyenesen az öreg kerékpárja elé esett. Egy vékonyka vonyítás szelte 
át a levegőt, az öreg lassan fordult a csattanás irányába, s megrökönyödve 
nézett hol az autóra, hol pedig a kerékpárra és az el őtte fekvő  tetemre. 
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Az autó megállt, fekete bőrkabátos, aranyláncos, flegma fiú szállt ki bel ő le, 
megkerülte a kocsit, majd megkönnyebbülten sétálta körbe BMW-jét, melyen 
egy karcolás sem esett. Bezuhant a kocsiba, az öreget, a kutyatetemet pil-
lantásra sem méltatta, irtózatosan felhangosítva kedvenc énekesn ője 
legújabb slágerét, ugyanúgy folytatta útját, ahogy pár perccel ezel őtt elkezdte. 

Az öreg tehetetlenül lógatta karját, percekig nem tudta mitév ő  legyen. 
Pillanatok alatt évszázadokat öregedett. Körbetotyogta járgányát, fele-

melte élettelen kutyáját, magához szorította, és fájdalmasan, de érthetően ezt 
suttogta maga elé: „Kiskutyám, egyetlenem!" 

Csomagját, zacskóbazárját és kincseit ledobálta kerékpárjáról, egy karton-
dobozba helyezte az egyetlen lényt, akiért még érdemes volt a földi kínokat 
vállalnia, és megindult lassan a biciklis öreg, el a térr ő l. Nem lehetett tudni, 
hogy ő  támaszkodik-e a kerékpárjára, vagy a járgány viszi tovább a széllel 
karöltve az öreget, a biciklis öreget, el a térrő l. El. 

Bencsik Emese I. díj. 

* 3. díjas novella (Szabadka, Egészségügyi Középiskola) 
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Agyánszki Orsolya* 
A verskötet olyan, mint egy csokor, 
mint egy bokréta: 
szálanként gyűlik egybe." 

(Fehér Ferenc) 

Fehér Ferenc, Vajdaság egyik legkitűnőbb költője, már nem tartozik az él ők 
sorába. Mégis van valami, ami közénk varázsolja a költ őt. 1995-ben Bori Imre 
válogatásában és Toldi Éva szerkesztésében egy új kötete jelent meg: az 
Erdőtlen erdő . Ez a kötet olyan, mintha magának Fehér Ferencnek az ötletéb ő l 
született volna, hiszen még a címét is ő  választotta. 1989-ben jelent meg a 
költő  utolsó verseskötete, amely válogatott verseit tartalmazta. Akkor két cím-
változatot látott el ő: az Akác és márványt és az Erd őtlen erdőt. Az 1989-es 
kötetéhez az előbbi választotta, így a most megjelent kötet címének az Erdőt-
len erdőt adták a szerkesztők. 

Ez a könyv szintén válogatott verseinek gyűjteménye. A versek időrendi 
sorrendben követik egymást, így mi is átélhetjük a költ ő  életének jelentősebb 
élményeit. E kiadás jellegzetessége, hogy a versek alatt részleteket közöltek a 
költő  munkanaplójából, verskézirataiból, publicisztikai írásaiból. Ezek 
elősegítik Fehér Ferenc motiváltságának könnyebb megértését, gazdagabb 
életrajzi adatokat nyújtanak az olvasónak, és lehetővé teszik, hogy bepillant-
son a költő  alkotóműhelyébe. Ezek az adalékok azért is külön értékesek, mert 
gyakran az eredeti kézirat másolatai. Azzal, hogy közlik egy-egy vers piszko-
zatát, variációit, majd a kész, publikált verset, nyomon követhetjük a köl-
temények keletkezésének rögös útját. Ebben a kötetben benne rejlik a m űvész 
élete. Őszinteséggel szól hozzánk, szinte jelen van mellettünk, s hangot ad a 
szívszorító, de mégis megnyugtató bácskai életérzésnek. 

Az olvasó az Erdőtlen erdő  lapozgatása közben Fehér Ferenc 1948-tól 
egészen haláláig írott verseivel találkozik, így átfogó képet kap a költő  
munkásságáról, világszemléletérő l és lelkivilágáról. A kötet alaphangulata 
borongós, szomorú. Szinte már els ő  műveitő l megjelenik a halálképzet, ame-
lyet a világfájdalomtól való megváltásnak vél. Mivel a kinti, társadalmi élet 
ernyedt, költői képek mögé bújva gyakran saját, belső  világát tárja az 
olvasóközönség elé. Verseire jellemz őek az állóképek, a mozdulatlanság: 

»Úton kisfiú mendegél 
Meztelen a lába. 
Föntről az égből éppolyan 
mintha egy helyben állna.» (Bácskai tájkép) 
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Fehér Ferenc azonban nemcsak személyes dolgain kesereg, hanem 
keresztként magára vállalja az egész közösség szenvedéseit. Verseiben 
legtöbbször megjelenő  szavak a koporsó, halál, fájdalom. Érzéseit, lelki 
hangszálainak rezdüléseit a csodálatos, egyéni költő i képek, a versek ritmusa 
és zeneisége tolmácsolják. Stílusa könnyed, magával ragadó, egyszerre 
modern és hagyományos. Versei dinamikusak, mintha egy gyöngysorszemeit 
hallanánk peregni, máskor pedig lópatákat dobogni. Jellemz ő , hogy sohasem 
emelkedik fel a költészet éteri magaslatára, inkább a földet festi meg olyannak, 
amilyen: sárosnak és napsütöttnek. Versei b ővelkednek a legkülönbözőbb 
költő i képekben. Mesteri költészetérő l tanúskodnak metaforái: hamupipőke 
folyó; csizmája keresztbe néz két fáradt közvitéz; kétoldalt elhagyott 
asszonyok; egy-egy hótakaró nyárfa; hasonlatai: nézem az arcod, mint ég a 
vizet nézi; és halmozott jelzős szerkezetei: sárga lennhajú nyaram lépes 
méhese;szelid szépszivű  anyám. Különös érzékkel személyesíti meg a 
természeti jelenségeket, földöntúlivá varázsolva őket: hószínű  felhők sze-
membe fagynak; lélegző  bácskai tájak; csókoltak buggyanón dús fürt ű  cse-
resznyék. Allegórikus versei közvetett módon tudatják velünk a költő  gondola-
tait, emlékeit Elégikus sorok egy ló hullája fölött, Fák, Elhagyott eperfák. Egyes 
műveiben fennkölt költő i eszközöktől mentesen, tárgyilagosan mutatja be a 
szegénységüket és a bácskai tájat: 

„Anyám a sarat szidja s ázott csirke módján 
trasnyog rossz papucsában az ól körül." 

Fehér Ferenc költeményeit olvasva felt űnik, hogy modernségük mellett 
megő rizték dallamosságukat. Legjellegzetesebbek az alliterációk: harmatos 
hű vös hajnalban harang ha kondul. A sorvégi rímek versenként igen külön-
bözőek, egyszer a szabadvers stílusát követve már el is t űnnek, máskor szi-
gorú kereszt vagy párosrímként csengenek össze a sorok végén. A versek rit-
musáta rövid tömött mondatok és a hosszabb leíró részek váltakozása adja. 

Műfajilag igen változatosak e kötet költeményei: jelen vannak a hosszú, 
leíró szabadversek: Tisza-parti vallomások, Agyag, de megtalálhatóak itt a 
népies irányzatot követő , tömörített balladák: Holtomiglan-holtodiglan, Ráol-
vasó. A fájdalmas életérzéseket leíró elégiák (Elégia, Éjjel a vágóhíd soron, 
Elhagyott eperfák) mellett olvashatunk fennkölt érzésekr ő l tanúskodó ódákat 
is (Óda a szélhez). A hatvanas években irt m űvek legnagyobb része szonett 
(Esővárók, Akác és márvány, Zongoralecke), de már előfordulnak a rövidke, 
néhány soros dalszerű  költemények is: Négylevelű  vers, Hó és halál. 

Fehér Ferenc e verseskötetébő l még egy idegen is megérzi a bácskai tájak 
hangulatát, s megismeri nem csak ezt a földet, hanem az itt él ő  nép menta-
litását, fájdalmát, életét. Mi pedig, akik ennek a vidéknek a szülöttei vagyunk, 
csendes örömmel és átéléssel olvassuk verseit, hisz együtt lélegzik velünk és 
a tájjal, csodálatos sorokba tudja tömöríteni mindazokat az érzéseket, amelye- 

106 



ket mi egyszerű  emberek csak a szívünk mélyén érzünk gomolyogni, de sza-
vakba önteni már nem tudjuk őket. 

„Az emlék a költő  aranybányája." — írja Bori Imre Fehér Ferencrő l szóló 
tanulmányában. A költő  műveiben csakugyan nagyon sokszor elevenednek fel 
a gyermekkori emlékképek, elébünk vetítve azt a paraszti világot, amelyet 
egyesek még ifjúkorukból, mások pedig csak nagyapjuk elbeszéléseibő l 
ismernek. Ha tematikailag csoportosítjuk a kötetben található költeményeket, 
az egyik legnagyobb csoportot képezik ezek a családi jeleneteket leíró versek. 
A költő  minduntalan visszatér gyermekkori emlékeihez, szül őfalujához, szülei-
hez, mintegy erőt merítve belő lük. Az ilyen tematikájú verseib ő l is fájdalom süt 
ki. Fájdalom, amiért elhagyta őket, és a megváltozott életben már csak az 
emlékeinek jut hely. Gyöngéden, szeretettel ír szüleirő l: „Őket nézem, a réz 
arcú, vén szülőket". Békés családi idillrő l szól a Bácskai idill, az Én vittem el ő l a 
lámpást c. vers. Újra és újra megjelenik a csendes, munkában megöregedett 
anya képe, aki mindig saját érdekei elé helyezte a férje és a gyerekei 
kívánságait. Ez az asszony, aki szült öt gyereket és kett őt közülük el is teme-
tett, éjt-nappá téve dolgozott, s minden áldozatot meghozott családjáért. 
Keserves életével nem voltegyedül, a parasztasszonyok többsége is ilyen éle-
tet élt, de fia szemében mégis ő  volt a legszebb, legodaadóbb, az eszményi 
anya: 

„Kínod ablakán át örökké így látlak, 
harmincéves, szelíd, szépszivű  anyám." (A fák) 

Még felnőttkorában is hiányzott édesanyja gyöngédsége, dédelgetése: 

„Anyám, hol késik két jó száraz kezed' (Övig a földbe ásva). 

A költőt egész életén át elkíséri édesapja markáns alakjának emléke. A 
dinnyebosztányos apát a megélhetésért vívott kemény harc, acélszilárd jel-
leme, biztonságot nyújtó személyisége fia szemében az átlagember fölé 
emelte. Fehér Ferenc nemcsak szerette apját, hanem csodálta, felnézett rá. 
Édesapjának halála súlyos traumaként érte a költőt, soha nem szűnő  fájdalom 
és betöltetlen ű r maradt utána. E szeretett személy elvesztése miatt érzett 
keservét az Elégia c. verse fejezi ki legjobban, amit teljes egészében édesapja 
emlékének szentelt: 

„a szunnyadó bánat mint vesz hálást méla szememben 
míg halott apámra hűvöset lehel a bolygó 
októberi szél a földek alul. 
Mi maradt belőle ott, az esetfák mögött, a sirban, 
s fájtam-e neki én, a bolond fiú?" 
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Patyi Sarolta II. díj. 

Szülei halála után egyre kevesebbet látogatja faluját, mindjobban eltávolo-
dik tő le, s amikor néha hazalátogat, már nem ismer rá gyermekkorának szín-
helyére. 

„Már én is úgy vagyok 
nem ismerek meg egy-egy utcasarkot a lámpák alatt 
ilyenkor lehunyom a szemem s hazatalálok"(Vigasztaló) 

Emiatt magán érzi az emberek vádló pillantásait, lelkiismeretfurdalás gyötri 
és állandóan a parasztok bocsánatát kéri, amiért elhagyta őket. 

Érdemes kitérni az Elhagyott eperfák c. mély érzelmi töltés ű  versére, ame-
lyben végigkísérhetjük életét és költészetét, egészen kora gyermekkorától az 

érett felnőttkorig. Az eperfa jelképe, a-
mely a megidéző  szerepében van je-
len, ezenkívül a vajdasági falvak egyik 
legjellemzőbb fája. A mű  első  részében 
apró, pontosan kidolgozott életképek 
sorakoznak. Az eperfák táplálták 
gyümölcsükkel, melegítették lángjuk-
kal, ők nyújtottak a kisgyermek 
költőnek védelmet, a lombjaik közül 
tekintett szét először a nagyvilágba. 
Egy versszak erejéig kitér a háborúra 
is, amelynek szemtanúi és résztvevő i 
voltak nem csak az emberek, hanem a 
fák is. Röviden ír a felnőttéválás 

időszakáról, majd újra részletesen kitér a jelenre, amikor feln őttként egyre 
inkább eltávolodik eperfáitól, mivel már nemcsak a falu sz űk világa, hanem a 
nagyvilág is érdekli. Érdekes összehasonlítást végez a száguldás és a 
mozdulatlanság, az élet és a halál, a gazdagság és a szegénység között, 
ezzel is egy impressziót nyújtva Vajdaságról. A vers végén nyíltan kijelenti, 
hogy megtalálta versei szomorúságának nyitját a falusi bezártság hamis 
idilljében. 

Fehér Ferenc családi verseitő l szinte alig választhatóak el a szegény-
ségüket bemutató költemények, mint p1. a Büfében, Sár, Egy reggel otthon. 
Napról napra tapasztalta az anyagi hiányt, a megélhetési zavarokat, hogy a 
nzsebekben megmered a nincs". Már az első  teljes értékű  versében, az Egy 
reggel otthonban, is érezzük a nincstelenséget: 

„Vén falióránk megállt, s hallanom 
kell szegénységünk holt koppanásait." 

Azonban e szegénység írásra késztette a költőt, s ő  ontotta magából a ver-
seket. A szegény paraszti életérzést legkiemelked őbben az Elégikus sorok 
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egy ló hullája fölött című  műve tolmácsolja. A ló itta kizsákmányolt parasztokat 
jelképezi, akiket mindig be- és megtörtek, akiket a hatalmak cserélgettek 
egymás között, és nem törődtek a szükségleteikkel, igényeikkel, csak avval, 
hogy minél jobban kihasználják őket. Végül elégtételként azt említi meg, hogy 
mindig hátsó felüket mutatták gazdájuknak, tehát az nem ismerhette meg igazi 
szépségüket. 

Az Erdőtlen erdőben található számos olyan vers, ami egy-egy pillanatot 
örökít meg. Én ezeket egy külön csoportba, a pillanatképek csoportjába soro-
lom. Ide tartozik A tanyasarkon, amelyben egy porban játszó kisgyermeket 
(talán a költőt) pillantunk meg, A lakodalmi fénykép, amelyben egy falusi lako-
dalomról szerzett benyomásait sűríti, de ide tartozik még a Vásár, Vak-köz és a 
Kimenő  is. 

Ha figyelmesen olvassuk Fehér Ferenc verseit, felfedezhetünk bennük egy 
rejtett szerelmi-erotikus vonalat. Habár a kötetben csak egy szerelmes vers 
található, a Bízó szerelemmel, más költemények sorai közé is bevéste magát a 
kedves, szeretett nő  alakja, igy a Zentai hajnal sorai mögött is jelen van a 
gyengéd szerelem. Szerintem a Ráolvasóban ír legszebben felesége alak-
járól: 

„valaki a kenyerét még megfelezi vélem 
valaki nem tagadja soha meg a vérem 
valaki ha fejem nem fektetem rajta 
akkor is csak hószin párnám simogatja" 

Érdekes megfigyelni, hogy amíg saját szerelmérő l ír, nem vegyíti sorai közé 
a testiséget. Mintha ez a szerelem valami magasztos, légies önfeláldozó érzés 
lenne, amely az anyag szabta határok felett áll. 

„Nézem az arcod, mint víz az eget nézi, 
és állsz és úszol és lélegzel vetem. a (Zentai hajnal) 

Az egyszerű  paraszti élet bemutatásakor viszont gyakran helyezi el őtérbe a 
nyers testi vágyat. E verseiben az asszonyok kiszolgáltatottságát is kifejezi: 

Lányok derekában fölsejlő  fájdalom 
hajnalra duzzadt félholdnyi asszonyöln (Pannon nirvána) 

Legnyíltabban, de még itt is szemérmesen, a Májusi litániában ír a 
nemiségrő l. Ebben a szonettben az elhagyástól és a megcsalástól fél ő  
asszonyok nevében méltóságért könyörög. Itt az emberekben megbúvó, 
elfojtott vágy szólal meg: 

109 



„hetediziglen fáj méhünkben a vágyunk,  
ne legyünk hát cédák, hogyha el kell válnunk,  
kit kedvelünk, azzal kelljen hálnunk,  
szép sziromként nyíljon szét a lábunk ...”  

Hozzám legközelebb a tájleíró versei állnak (Az én falum, Éneka nádasról, 
Pannon nirvána, Pannon téli zsoltár). Ráismerek bennük szül őföldemre és 
városomra Topolyára. Jellemző  tájleíró verseire, hogy általában a szomorú, 
borongós őszi vagy a halott téli tájat mutatják be. Azonban nemcsak a vidék jel-
legzetességeit írja le, hanem a tájba beletükrözi saját lelkiállapotát, hangu-
latát, ezért is jelenik meg oly sokszora halálképzet ezekben a versekben, így a 
költő  halálvágya kap hangot. 

A Vallomás című  vers rendített meg legjobban. Ebben fogalmazódott meg, 
hogy nekünk nem lehet elválni a bácskai tájtói. Össze vagyunk n őve a földdel, 
mely éltet bennünket, s habár ifjúságunk álmait összetöri a mindennapok szür-
kesége, mégsem tudunk elszakadni innen. „Innen még nem jutott senki  
messze". Ez a mű  a jelenünkben is teljes értékében aktuális, ugyanis tükrözi 
azt a bezártságot, elszigetelődést, amiben élünk, és azt, hogy csak távoli 
országokban van esélyünk a kibontakozásra. 

„Hazug, szép tájak zokognak értem,  
súgják, hogy menjek, mert itt halok"  

Mégis maradt és maradt, és mi is maradtunk, mert a közös eredet, a szár-
mazás és a közös életérzés ideköt. Erd őstő l, folyóstól, hófútta dombostó' 
magáénak érzi ezt a tájat, mégis bevallja, hogy még mindig nem ismeri telje-
sen. Születési helye nemcsak egy életrajzi adat, hanem világ nézetét, gondol-
kodásmódját és érzelmeit meghatározó fogalom. Fehér Ferencnek nagyor 
fontos volt az, hogy Bácskából származott, s verseit legmélyebben a szül őfölc 
szeretete és a paraszti világ megértése hatja át. 

Nekünk, topolyaiaknak, különös jelentőséggel bír Fehér Ferenc költészete 
hiszen tudjuk, hogy verseiben a mi városunk illetve az azt körülvev ő  falvak 
tanyák világa jelenik meg. Az általa megrajzolt világ azonban ráillik minden vaj 
dasági falura. Úgy vélem, hogy a közelmúltban lejátszódott megrázkódtat< 
események árnyékában verssorai új értelmet és aktualitást kaptak. Ezért is töl 
tölt el nagy örömmel az, hogy kiadták ezt a kötetet. A könyv borítójának zöl ~ 

színe jól illik címéhez és a könyv hangulatához. A hátlapon látható évgy ű rű )  
azt szemléltetik, hogy a válogatás egy teljes életm űbő l készült. 

* Különdíjban részesített könyvismertet ő .  
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Lévai Gabriella* 
KRAJEM SEPTEMBRA 

(Petőfi Sándor: Szeptember végén) 

Po padinama još cvetaju baštenska cveća, 
Još se i travke zelene oko kućnoga praga. 
Ali, da Ii slutiš u daljini zimski svet? 
Šfio je već  negde pokrio baštenski cvet. 
U mom mladom srcu još uvek letnja toplota treperi, 
I još iz mene viri izlazak sunca, i govori mi; 
Ne berí padinsko cveće, ne berí! 
A moja tamna kosa u belinu se sliva, 
Jer zimski mraz na njoj sniva. 

Cveće polako oko mene vene, život mi kopni, 
Al' molim te ne, ne sada. 
Sedi blago moje, sedi tu u krilo moje! 
Ti, koja sada sediš ovde, danas na krilu mome, 
Da Ii ćeš sutra makar glavu prisloniti, 
Odru mome? 
Da Ii ćeš suzama kvasiti veo svoj? 
Ali, nikada izbrisati nemoj, ime moje! 

Ako jednoga dana skineš crni veo, 
Molim te, ne bacaj ga, 
I on mi je moj, kao što si i ti bila, ceo. 
Donesi mi ga na grob jednog sunčanog dana, 
I pruži mi ga kao barjak, u znak tovga se ćanja. 
A kada tamna i tiha noć  dode, 
Kada me, malo očaj prode, 
Doć i ću po tvoj veo, 
Odneću ga u svoj večni deo, 
Da njime brišem suze, 
Za tobom, jer sam te iskreno voleo. 

* Különdíjban részesített fordítás (Szabadka, Bosa Mili ćević  Közgazdasági Középiskola) 
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