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30 éves az



Csátit Géza

A muzsika mesekertje*
1. Cikkek, tanulmányok zenéről és zeneszerzőkről

Schumann
Otven esztendeje halt meg. Pedig nincs még száz éve, hogy megszületett. Negyven

hat éves korában a muzsika halottja volt. Megtébolyodott. A modern ember emésztő 
hangulatvilága temette el oly korán őt: a gyermekek szelídszívű barátját, az ifjúság kör
nyező meghittjét, a nők trubadurszívű, forróvérű imádóját, a fájdalmak és örömök 
muzsikusát, a búsan mosolygó álmodót.

Igazán ő az első zeneszerző, akinek hangulatait nem általánosította, nem stilizálta -  
legkevésbbé se -  a nivelláló zenei nyelv. Aki saját magáért formákat alkotott és rombolt, 
aki a gondolatait úgy tudta kottapapirosra tenni, hogy azokon az alkotás kovácsműhe
lyéből egy durva kalapácsütés, egy erőszakos görbítés, egy kormos szennyfolt nem 
maradt. Egész másképp gondolta el a zenét, mint előtte bárki más. 0  az organikus 
kapocs a zene múltja és jövője között. Beethoven, Wagner az egyetemesség magas talap
zatáról dirigálják zenekaraikat, Schumann ellenben a berekben, késő nyári alkonyon 
meglesi a rigót, amint méla bánattól reszkető madárlélekkel megjósolja az őszt, az eljö
vendő őszt. Fölkeresi az erdő mélyén az elátkozott helyei és a buján tenyésző vadvirágok 
illatában megérzi a halál borús leheletét, a kiontott embervért, amelyet ott a föld vala

* Ezzel a cím m el jelenik meg ez év végén a budapesti M agvető K iadó életm ű-sorozatában Csáth G é
za összegyűjtött zenei írásainak gyűjtem énye. A  tém akörbe tartozó m unkákat ott m ű faju k  szerint 
gyűjtöttem  fejezetekbe. A  kötet elején a P ucciniről szóló nagyobb tanulm ány és a Zeneszerző p ort
rék cím ű tanulm ánygyűjtem ény lát m ajd napvilágot, m elyek annakidején önálló kiadványok  
form ájá ban  is az olvasók kezébe kerültek. Ezt követik külön egységekbe rendezett form áb an a kon
certism ertetők, a publicisztikai jellegű zenei írások, valam int a zenem űvekről (kottákról) és zenei 
rendezvényekről (hangversenyekről, dalestélyekről, kórusversenyekről stb .) írott kritikák. A  sort 
a kéziratban m aradt tanulm ányok és az egészen korai, zsengének tekinthető írások zárják . A  kötet 
egyes fejezetein belül a sorrendet a megjelenés ideje határozza meg. -  A z itt olvasható válogatás so
rán azokb ól az írásokból igyekeztem  ízelítőt adni, am elyek m indeddig a korabeli lapok és 
folyóiratok lapjain bu jk áltak , és nem  kerültek be sem a Csáth által annakidején kiadott kötetekbe, 
sem a későbbi (D ér Z oltán , ill. D em ény János által sajtó alá rendezett) k ülönböző válogatásokba. 
A z utolsó helyen álló, A zeneértés nyelvtana cím et viselő töredék pedig igazi kuriózum nak szám ít, 
e m indeddig kéziratban lappangott írásnak ugyanis itt olvasható az első nyom tatott kiadása. Az  
egyes részek előtt álló cím ek a ham arosan m egjelenő kötet fejezetbeosztására utalnak.

Szajbély Mihály
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mikor Leszívói!. Rendkív ül bonyolult és mély psziché, de az ő problematikus lelke elől
iünk nem probléma. Csak annyira, amennyire a magunk lelke az.

Meri o: mi vagyunk. Az apró lelki szenzációk neuraszléniás kalandorai. Akik ta
vaszkor sirat juk meg az őszt. akik az emberi élet minden szürke, sót kicsiny pillanatában 
csodákat és titkokat fedezünk fel. Micsoda hiábavaló gazdagság a mi érzelemvilágunk 
és milyen meddő temetkezés az életünk egész tartalma. Milyen finomak és elmúlok a mi 
gondolataink -  mint a homokba rajzolt betű. Jönnek utánunk még néhány évtized em
berei. akiknek átadjuk Scluimannék. Baudelaire-ék és a többiek örökségét, de azután 
széthullik a mi kincsünk és végre nem lesz értéke. Elporladnak a könyvek és kotlapa
pirosok. megíijhodik és megegészségesedik a világ. S nem lesznek többé finoman hangolt 
és ébren álmodó beteg lelkek. Es a hangulatok, amelyekért mi az életünket adtuk, azok 
se lesznek sehol. Ez a mi utunk.

Ez az exkluzív művészet úlja. Mert a Schumannok művészete sohase volt és sohse 
lesz mindenkié, mint a Mozartoké, a Wagnereké. Tíz vagy ezer ember rajong értök, akik 
ismerik minden sor írását, művész és közönsége egy meghitt társaság, amelyben az egyik 
szívdobbanása villamos izgalomba hozza az összes szíveket. A Beethovcn-szimfóniákra 
úgy készülünk, mint egy-egy nagyszerű kirándulásra. Át és áttanulmányozzuk a parti
túrát és végre meghallgatjuk a hangversenyt. Schumannal nem így vagyunk. Idegen 
városban haladunk az utcán. Szilveszter este van, a gázlámpák sárga fénye a kéken 
világló hóval és a barna éggel valami fájó színharmóniába vegyül... Es egyszerre -  ma
gunk se tudjuk, miért -  de már hazafelé sietünk és a zongora mellett késő éjszakáig 
Schumannal vagyunk. \ Schumann gyönyörű, édes, síró kottapapirosaival. Ilyenkor 
Chopint melódiásnak, de hidegnek, Wagnert gőgösnek, Beethovent retorikusnak, 
Mozartot kedvesnek, de szívtelennek találjuk; csak Schumann kell. Egy hang nincs 
benne, amelynek okát és helyéi ne tudnók, egy gondolat, amelyet ne gondolnánk el 
újra teljes intenzitással.

Hiszen éppen ezért rajongunk ma az exluzív művészetért! -  Aki nem hatol be telje
sen a művész teremtőműhelyének misztikus boltívei alá, az érthetetlenül áll meg 
Schumann vagy Baudelaire (minek több példa) művészete előtt, s ha talán egy-egy 
periódust, egy-egy strófái szépnek is talál, de nem úgy élvez, mint az a rokoniélek aki e 
műhely csodálatos és bonyolult labirintusaiban minden útmutatás nélkül a legtökéleteseb
ben tájékozódik: aki a művész minden szívdobbanását újra beidegzi.

Schumann a legintimebb hangköltő, akit ismerek. Nem szükséges bizonyítani, hogy 
az intim művészek -  az egyénien és pillanatnyilag emberinek hajhászói -  tulajdonképp a 
leghatalmasabb fejlesztői amaz ősi szent munkának, amelynek végcélja az örök emberi 
megismerése. Az ilyen emberek adják az új eszméket, új formákat, új alapokat. Ok az 
új irányok merész úttörői, akiket bolondoknak, senkiknek és pozőröknek kürtőinek ki 
a kortársak. Ami a formát illeti. Schumann alkotta mega rövid-lélegzetű hangképet vagy 
zenei rajzot. Ki ne ismerné az Álmodozást, az Altató dali, a Tündéreket. Micsoda testetlen
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finomságok: a Tél Seherezade. az Alvó gyerek A költő beszél. Fájdalom vég nélkül. A léinek
-  az öregségnek -  emlékező melankóliája, Seherezade ezeregyéjszakai meséje, a széni 
költő niéltóságos éneke... mind hangokban. Azután a többiek. A Dávid-szövetség ráncai. 
Az eniberszeretettől mosolygó luimoreszk. Az édes. naiv gyermekmesék. A komor, jaj
gató. világfájdalmas szonáták. A nyájas falusi képek: kicsiny tanyákról, vadászatokról, 
magános mezei virágokról. S végre sok-sok dal. Mindenütt a melankóliának egy illatos 
lehelete érzik.

Mindenét a szíve vérével írla. Míg Wagner hideg nyugalommal dolgozik a partitúrá
in. míg számítva, ökonomikus tervezgetésekkel építi föl az ő kész témaanyagából 
nagyszerű épületeit: s emellett él hetven évig -  addig Schumann az alkotás idegbajos 
lázában nem csinál magának modort, hanem minden sor írását felséges kínban szülve
-  meghal tébolyodottan, 46 éves korában.

Halálának ötvenedik év fordulóján sirassuk el az első modern zenészt. El keltarntf- 
nunk Mert amíg másokat bámulunk és csodálunk: ő a mi szív iinkhöz nőtt barátunk. Bús 
örömek és könnytelen bánatok zongorása. Teljesületlen vágyak és szomorú szerelmek 
énekese.

Ügy érzett, ahogy -  tudta előre -  mi fogunk érezni. S meghalt az ő érzései által: a 
mi megálmodott érzéseinkért.

(Budapesti Napló,1906. augusztus 5.)

A magyar zene jövője
Erősítgethetjiik, hogy a mi muzsikánk egyedüli a világon, idézhetjük a magunk meg

nyugtatására akár naponként Nietzsche híres mondását (Rákóczi-Marseh ist dér 
■schönste dér Welt), mégis ereznünk kell, hogy a magyar zene szénája nincsen rendben.

Molnár Géza mutatott rá a baj eredetére abban a tényben, hogy konzervatívok vol
tunk a formákban. A ritmusnak néhány mintáját választottuk ki és azután ezeket a 
szankcionált formákat, ezeket a megszokott ritmusokat tekintettük a magyar zene csal
hatatlan ismertető jeleinek. A magyar ember fölszínes -  bár intenzív -  érzelemvilága és 
a formák keresése iránt mindenütt (az összes művészetekben) megnyilatkozó lustasága 
volt az oka a magyar zene zátonyrajutásának. Érdekes példa erre ezernyi népdalunk 
alkati megegyezése.

Honnan ered ez a formai megegyezés? Onnan, hogy a magyar ember zeneművésze
le bizonyos tekintetben megmaradt a zene fejlődésének egy érdekes, de korai 
stádiumában. Abban a stádiumban, amikor a hangok időbeli elrendeződésében még ril-n p

mus tulajdonképp nincsen. (Csoportokba sorakoznak a hangok. Egy csoport hangra 
esik egy mondat, egy lélegzetvétel.)

A magyar muzsika megmaradt ezen a fejlődési lépcsőn. (Bár más irányban tovább 
ment.) De a ritmus, a lánczenét kivéve, úgy látszik, nem érdekelte a magyar fülel. Még



soká. Vagy Ián érdekelte volna, de a találékonyság hiányzón?! A magyar táncdarabok
ban hiába keresünk speciális ritmikai gondolatokat. Egy sablonos ritmikai kaptafára -  
amely kaptafát mindenki magyarnak ismeri el -  húzták rá a melódiái ötleteket. A 
melódia-ötletek már eleve így születtek.

Mióta belekerültünk a nyugal-curópai zenei kultúrába, már érezzük a ritmikai öt
letek formaalkoló és invenció-termelő jelentőségét. Tisztán látjuk azt is például hogy a 
magyar zene egyszerűen megfosztotta magát valamitől; azt cselekedte tudniillik, hogy a 
művészet alkotó elemeinek kombinálásában (amely kombinálás maga a művészet), tehát 
a melódia, a ritmus és a harmónia egymáshoz való formálásában -  egyszerűen kihagy
ta a játékból a ritmust.

Es ez a mellőzött, magányos és vidám mostohagyermek azután bánatában megköve
sedett.

Itt a baj. Mert hiába puhítjuk, hiába orvosoljuk ezt a sokáig alvó múmiát: nem lesz 
aki elismerje. hogy él. A magyar fül nem akar ráismerni a magyar hangmenetekre (me
lódiákra) és hangkeverésekre, ha nincs mögöttük a közismert, kétségbeejtően jó l ismert, 
a magyaros ritmikai vár. Hallatlan találékonyságra van szüksége egy zeneszerzőnek, ha 
ily körülmények között magyar és egyszersmind nemes művészi zenél akar írni: Erkel 
Ferenc. Lányi Ernő és Horváth Attila munkái elsősorban nagyszerű példái ennek az 
óriási küzdelemnek.

Talán lesz alkalom még rá, hogy szemügyre vegyük ezeket a kultúrfiziológiailag is 
nagy érdekességű folyamatokat, amelyek egyszersmind a magyar szellem művészterem- 
lő képességeinek e funkcióját is demonstrálják. Most azonban meg kell látnunk, hogy a 
múmia mégis életre ébredt. A magyar muzsika lassanként újra megszületik, mint ahogy 
megszületett a magyar építőművészet.

Ne szégyenkezzünk ezen, hiszen olyan fiatalok vagyunk.
(Magyar Szemle, 1906. október 11.)

Grieg
Szabadka, szeptember 5.

Grieg Edwárd. a svédek legnagyobb zeneköltője1, a mai muzsika egyik legérdeke
sebb alakja meghalt. Rövid frázisokkal lehetetlen letárgyalni azt a sajátos, merőben 
egyéni és új művészetet, amit az ő munkái képviselnek, de erre nincsen is szükség.

Grieget megértette és értékelte az egész kultúr-Európa, sőt Magyarország is. Vidéki 
városokban, ahol meg lehet számolni a zongorákat és zongorásokat, mindenütt megta
lálhatni a Peters-féle rózsaszínű füzeteket, melyeken piros betűkkel ott ékeskedik a

1 Valójában skól szárm azású norvég zeneszerző. (A szei'k.
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Crieg név. Az ő muzsikája izgatja és érdekli a hallgatókat. Sajátos harmóniáiban a fjor- 
dok hideg, egészséges levegőjét érezzük, vad ritmusaiban és méla és furcsa melódiáiban 
a kékszemíí. elmebajra hajlamos, éjszaki, szőke emberek meleg szívéi.

Ez a muzsika kezdte'tanítani először a hallgatókat arra, hogy a hangokban elsősor
ban embert, arcot, egyént keressenek. A nagy németek és az olaszok munkáiban 
(különböző okoknál fogva) ez a megtalálás sokkal nehezebb, körülményesebb, és a 
zeneileg fejlettebb intelligenciáknak van fenntartva. Grieg leköti a kezdő játékost és 
arra kényszeríti, hogy (neki, a zeneszerzőnek a szemébe nézzen és találja ki az érzéseit.

Amit hivatalosan mondani kell Griegről. azt is elmondjuk. Rendkívül tanult, hatal
mas tudású muzsikus volt. Igazi poéta lélek. A formákban nem utánozott senkit, apró, 
dalformájú zongora darabjaiban, szonátáiban, zongoraversenyében, dalaiban a formát 
sajátosan alakította az ötleteihez. Ebben a tekintetben nemcsak modern muzsikus, ha
nem 64 éves korában is a legfiatalabbak közé kellett őt számítanunk.

Lángelme volt, sokat teremtett. A munkái századokra szólnak.
(Bácskai Hírlap, 1907. szeptember 6.)

A dalról
Mindannyian dalolunk, vagy legalább is élünk vele. Az egész életünkön elkísér ben

nünket a dal. A vallási szokásokban, az istentiszteletekben, a politikai és közéleti 
ünnepségeken mindenütt szerep jut a dalnak. Általában, ha arról van szó, hogy sok em
bert egyszerre hasonló kedélyhangulatra akarok hozni -  akkor erre a legjobb eszköz és 
mód, hogy egy dalt adok elő, egy zenedarabot játszatok el, amit már mindannyian 
ismernek. Az eredményt el fogom érni.

Tudják ezt a katonák is. A porosz-osztrák háborúban, a nemzetiségi ezredekben 
mindenütt a megfelelő nemzeti dalt játszották. Nálunk például a gyerekek, a klerikális 
iskolákat leszámítva, mindenütt azt tanulják, hogy Rákóczi nagy hős volt. A Rákóczi- 
induló hallatára eszükbe jut mindaz, amit róla tudnak. Eszükbe jutnak -  maguk se 
tudják, hogyan -  azok az ábrándok, amelyekben például egy képzelhető háborúról, s a 
háborúban Rákóczi katonáinak mintájára tanúsítandó bátorságukról, hőstetteikről 
álmodoztak. A gyerekekben, akik katonasapkát és kardot kapnak ajándékba, s ezekkel 
a játékokkal mulatnak, az ilyen gyerekkori ábrándok döntő nyomot hagynak. Es hábo
rúban, ha csakugyan összekerül néhány ezer ilyen ember, akkor egészen bizonyos, hogy 
a zene fokozni fogja a bátorságukat, erejüket.

Az életünknek majd minden állapotára jellemző valamilyen dal. Az ágybafekvésnél 
eszünkbe juthat az édesanyánk altató dala. amellyel például kisebb testvéreinket altat
ta. Viszont ha a dalt valakitől halljuk, megjelennek az emlékünkben a körülmények, az 
édesanyánk arca, az elsötétített szoba, szinte halljuk a hangját. Az ismert zene a legtöbb 
emberben igen hevesen, élénken kelti föl az emlékeket, amilyen körülmények között pél
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dául ezl a muzsikál először hallotta, vagy azokat a képzeteket és érzéseket, amelyek a 
dalhoz fűződnek.

így például, ha a Marseillaise-l hallom, mindannyiszor jól látom magam előtt Az em
ber tragédiájának azt a képét, amelyben e forradalmi dal előfordul, s amelynek előadásán 
először hallottam. Hallom a közepes vidéki kardalosok hangját, a gyenge zenekar 
kétségbeesel! erőlködését. A továbbiakban eszembe jutnak a francia forradalom törté
netének egyes részletei, de főképp egy régi rézmetszet, valamilyen ócska könyvből mely 
XVI. Lajost és feleségét, Maria Antoinette-t ábrázolta „a haláluk előtt való napon.”

Mindenkinél többé-kevésbé így van ez. A zene mélyen hat reánk, tartósan és egész 
életre nyomot hagy va. De miután életünk legjelentősebb eszményei nem hangverseny- 
termekben és színházakban játszódnak le, hanem otthon, az utcán és azokon a helyeken, 
hol napi munkánkat végezzük: a legtöbb embernél nem a zeneművészei nagyszabású al
kotásai maradnak elraktározódva az emlékezet fontos fiókjaiban, hanem apró dolgok, 
amiket mindenki tud, mindenki fütyül, mindenki könnyen megtanul. Így például egy 
ismerősömnél egy súlyos torokfájás emléke elválaszthatatlanul össze van kapcsolva egy 
együgyű, léha táncdarabbal, amelyet betegségének leglázasabb délutánján valami rossz 
verkli nyekergett a ház udvarán. Szóval az életünkben leginkább mégis csak dalok sze
repelnek, népdalok, egyszerű, könnyen megjegyezhető kis nóták.

A nóta az a zenei táplálék, amellyel legtöbb ember egész életében kény telen megelé
gedni. A nóta nyers zene. Hasonlít a nyers húshoz. A nyers húst megmossák, 
megszalonnázzák. zsírban sütik vagy kirántják. Ugyanazt a húst el lehet készíteni 
tíz-százféleképpen, hogy meg ne unja az ember. A nóta olyan a zeneszerzőnek, mini a jó  
szakácsnak a nyers a hús. Megmossa, kiválasztja belőle, ami tetszik, földíszíti, kidolgoz
za és akkor lesz belőle dal, vagy szonáta, vagy szimfónia, vagy opera.

Minden niíízene a népzenéből keletkezett.
Ez néni annyit jelent, hogy a zeneszerzők a népdalokat átalakították, és új, nagyobb 

formákra nyújtották; nem azt jelenti, hogy a dallamot vagy a ritmust átvették és válto
zatlanul fölhasználták, hanem, hogy ebből az egyszerű zeneművészetből fejlesztették ki 
a zeneszerzők a maguk nagyszerű mondanivalóját. Azok a zeneszerzők, akiknek a 
zenéje nem ebből a talajból táplálkozik, nem vitték sokra.

A nagy zeneszerzők a népdalok szelleméi és érzéseit ültették áí új zenei formákba. 
Éppen ezért minden nagyszerű zenében találunk többek közt valamit, ami jellemző elő
ször a zeneszerzőre magára és másodszor a fajra, amelyhez tartozik. Beethoven akármelyik 
zenedarabjáról ha hallom, megmondom, hogy Beethoven írta-e, de ha ezt nem is tudom 
biztosan megmondani, azt már föltétlenül merem állítani, hogy a darab szerzője ger
mánfajta volt. Aki Magyarországon született és itt él, meg tudja mondani egy nótáról, 
hogy magyar nóta-e.

Érdekes, hogy a művészetben újabban mennyire hangsúlyozzák, megkívánják a 
faji jellegei. Minél inkább tudjuk, hisszük és valljuk, hogy az egész emberiség egyetlen
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nagy közösség, ahol mindenkinek egyenlő jogai és kötelességéi vannak -  vagy helyeseb
ben: kellene, hogy legyenek -  annál világosabban érdeklődünk minden iráni, ami az 
irodalomban, zenében, festészetben, iparművészeiben stb. faji jellegű. Összefügg ez 
azzal, hogy a művészelet öntudatosan élvező modern ember minden műalkotásban a 
művész személyét keresi. Azt kívánja a műv észtől, hogy egyéniség legyen, hogy különböz
zék mindenki mástól; hogy amit megír vagy megfest, azl úgy csinálja, ahogy más nem 
ludná.

Az egyéniségnek a sajátos tulajdonságait a kifejezésben keressük. Lehel például vala
ki akármilyen eredeti gondolkodású ember, ha a gondolatait nem írja meg eredetien, 
hanem úgy, hogy például utánozza valamelyik már ismert írót -  akkor nem tekintik 
egyéniségnek és az írásai, ha jók is, nem fognak nagy érdeklődést kelteni. A művész egyé
ni tulajdonságai, amelyet egyéni módon ki kell fejeznie, a testi állapotától függenek, az 
idegrendszerének természetében rejlenek. A modern író és zeneszerző ezeket a testi 
tulajdonságait a művészetében hangsúlyozza.

Például már Petőfi Sándor verseiből is meg tudom mondani -  ha az élele folyásál 
nem is ismerem -  hogy hirtelen természetű, lelkesülő, becsületre sokai adó, büszke fér
fi volt, hogy a nőkkel gondolatban sokat foglalkozott, hogy szeretett mélázni és voltak 
sajátos előérzései, ideges álmai, hogy tudott erősen akarni, nagy on szerelni és nagyon 
gyűlölni. Ha mindebből elvesszük azt, hogy eredetien ki tudta fejezni ezeket a lelki 
tulajdonságait (amik mindenképpen testi tulajdonságok), szóval, hogy szokatlan, ere
deti kifejező képessége őt géniusszá, költővé avatta -  akkor nem marad más belőle, mint 
egy vérmes, érzékeny ember.

Szóval ma a dalban, a zenében is egyéniséget, a művész személyét keressük. A 
népdal szerzőjét nem ismerjük, de azért az is, bár hiányosan, fölvilágosítást ad a szer
zőkről. Azt a nótát, hogy -

.4 Csap utcán véges, véges, végig.
Minden kis kapuban virág nyílik.
Minden kis kapuban kettő, három,
Csak az enyém hervadt el a nyáron.

-  nem valami jókedvű parasztlegény találta ki, hanem alighanem ugy ancsak búsult 
őkelme, sőt némi bort is ihatott. Legalább én ezt az okoskodást, ami magyar nótákban 
olyan gyakori, hogy valami külső esemény, például itt a Csap utca v irágai, juttatják eszé
be a belső bajait, érzéseit -  itt a kedves halálát vagy hűtlenségét -  a berúgott ember 
eszejárására nézve tartom jellemzőnek.

A dalban mindenkor találunk élményt, valami belső magot, ami a művész vérében, 
idegeiben gyökerezik. A dal a zeneművészet alapja, kezdete. Az az ember, aki ujjongó 
hangok ismétlésével először köszöntötte a fölkelő napot -  volt az első zeneszerző. A
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dalból, a népdalból fejlesztették ki a zeneszerzők a nagyobb zenei formákat, a külön
böző láncformákat, amelyek hosszabb dalokhoz hasonlítanak, és a szonátát, a rondót, 
amelyek mintegy több dalból vannak összeillesztve, összekovácsolva, de úgy, hogy a 
zene szövete egy pillanatra sem szakad meg; a dalok kellemes változatosságban egymás
ba illesztődnek, váltakoznak és ismétlődnek. Az operák is dalokból vannak összerakva. 
í\em már ismert dalokból, hanem a zeneszerző dalformájú gondolataiból. A dal itt már 
veszteti formai egyszerűségéből és a művész kezében változatosabbá lesz. megnő, szo
katlanná, meglepővé válik.

A műzenét az tudja hallgatni, aki begyakorolja magát, hogy mindezekre figyeljen és 
a zenedarabot hallgatva tájékozódjék a benne elrejtett apró részletek: dalok és daltöre
dékek iránt. Ekkor az egészről is áttekintése lesz és meg fogja tudni becsülni a zenében 
azl. ami a zenében a zeneszerzőre nézve jellemző, ami egyedi. At fogja érezni az érzése
ket. amelyeket az átérzett, és meg fogja tudni látni a hangok mögött rejtőző művész arcát.

(Népszava, 1808. december 25.)

A magyar népdal alkonya?
Bérezik Árpád a múlt hetek valamelyik napján cikket írt egy fővárosi napilapba. 

Konstatálja benne a magyar népdalkultusz hanyatlását, konstatálja, hogy Blaháné után 
Fráter Loránd az egyetlen apostola a népdalnak, és azt kérdezi, hogy hogyan lehetne 
ezen a bajon segíteni. Mondani se kell, hogy panasza merőben alaptalan. Azaz tulaj
donképpen tagadhatlan, hogy a népdal-kultusz csakugyan hanyatlik. De ezen nem 
szomorkodni kell, hanem örülni. Mert ez annak a biztos jele, hogy a népzene befejezte 
hivatását. Mi a népzene, a népdal kultűrszerepe? Hogy megteremtse a műzenét. Más föl
adata nincs. Ha tehát valahol a népművészet hanyatlásáról kapok hírt, akkor már 
tudom, hogy akadtak géniuszok és talentumok, akik az arlisztikus igényeket fokozott 
mértékben ki tudják elégíteni alkotásaikkal.

Milyen a kullúremberek artisztikus igényeinek természete? Olyan, hogy művészi 
kielégülés után vágyakozik. Mi elégít ki engem legjobban? Ha ez a művészet engem 
fejez ki, engem képv isel. Az én érzéseimet, gondolkodásomat, vágyaimat, akarásaimat. 
Mi jellemzi az én lelki tulajdonságaim természetét? Sok minden, de többiek között az, 
hogy magyar vagyok. Magyarok között éltem, magyarul beszélek, bizonyos speciális 
faji karakter van a gondolkodásomban, a hangulataim kapcsolódásában. Éppen ezért a 
művészetben is megkívánom azt a faji ízt, azt a faji jellegű megalkotottságot, mert csak 
az ilyen művészetre tudok egész lelkemből rezonálni. Csak az ilyen művészet képes 
engem magam kifejezni.

Egy kultúrember, ha akárhol él, megtalálja a múlt és jelen minden fajta művészeté
ben saját magát. Rokona tud lenni: Homerosnak, Phidiasnak, Rembrandtnak,
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Beethovennek. Strindbergnek. De egészen közelről, minden pont ján csak a faji karak
terű művészet érdekelheti. A faji karaktert: a koponyaalkal. az agy berendezés, az 
öröklés kritériumai szolgáltatják, A mai emberek azonban csak ritkán tiszta fajíiak. 
Nagyon kevesen vannak például, akikben tiszta magyar vér csörgedezik. Éppen azért 
természetes és magától értetődő, hogy nálunk a német kultúra akkora visszhangot lu-n ' n. u

dott kelteni. Tiszta magyar embert azonban csak a tisztán magyar művészei érdekeli, 
mert a mongol idegberendezés tulajdonképpen ellentétes a gall. germán fajokéval, 
inkább a szlávokéval és a finnekével rokon. És minthogy nem volt műzenénk -  mint
hogy hosszú ideig minden próbálkozás csütörtököt mondott, amely a magyar ember 
lelkét nagyobb zenei műformákban kifejezésre akarta juttatni -  a népdalt kellett meg
tartani, mint az egyetlen fajta zenét, ami kis formában bár, de művészien kifejezte a 
magyar embert és így kielégíthette muzikális kultúrsziikségleteit.

Az ötvenes-hatvanas-hetvenes években virágzott a népszínmű és a népdal-kultusz. 
Miért? Mert Erkelnek, Mosonyinak, Dopplernek -  az előző évtizedek zeneköltőinek -  
nem igen sikerült kifejezni a magyar lelket. Az ő nagy zenei formaikban találunk magyar 
ritmikát, magyar népdal-motívumokat, de a szerkezetek idegen mintákat utánoznak, a 
zenéjük nem szerves. Az újabb időben a népdal-kultusznak vége. Miért? Mert a magyar 
műdalt a nyolcvanas-kilencvenes évek zeneszerzői végérvényesen megcsinálták. Sikerült 
nekik. Nézzük csak meg Fráter műsorát, ha Bérezik Árpádnak úgy tetszik; csak ötödré
sze népdal, a többi műdal. Es az új zeneszerző nemzedék megtalálta az utat és módot 
arra is, hogy kifejezze a magyar lelket a nagy zenei formákban. Még nvolc-tíz év előtt 
csak remélni mertük, de ma valóság, kész, sikerült. Es ennek örülni kell.

A népdal megtette a magáéi, megtermékenyítette a zeneszerzők fantáziáját, eleme
ket. sőt lényeget adott egy faji karakterű zeneművészet megszületéséhez -  a népdal 
mehet. Kultuszára nincs semmi szükség. Számon tartjuk, ismerni kell, de nem rágódunk 
rajtok lépten-nyomon. Ha kell, visszagondolok rájuk, mint a Biblia mondásaira, de nem 
hozom elő minden beszélgetésben, mert köztudomásúak. A népdal ilyenformán minden
napi kenyér helyett csak csemege a kultúrember zenei étrendjében. Ez a fejlődés, ez a 
haladás. Ezen nem lehet siránkozni, mert a síró hasonlít ama egyszeri emberhez, aki 
esküvőre részvétnyilatkozatot küldött.

(Élet, 1909. január 3.)

Az új magyar zene
A művészetek ősanyja a tánc, a mozgás. Az emberi szervezetnek az a tulajdonsága, 

hogy a benyomásokra mozgással felel. A művész, amikor alkot, a reá ható benyomáso
kat dolgozza fel. Es amint a munkáját szemléljük, nemcsak a benyomásairól kapunk 
adatokat, hanem arról is, hogy micsoda szerkezetű lelke van. Mert a műalkotás (nvers-
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anyagát nem súmílv a): formájában erről a feldolgozó lelki gépezetről beszél Aki a művésze
tet igazán érti vagy érteni akarja, annak meg kell tanulni, hogy a formáknak ezt a néma 
beszédét megértse, mintegy a gyártmányról meg tudja állapítani hogy milyen gyárból 
való. A legújabb időben -  helyesen vagy hely teleniil-e, ezt most nem kérdezzük -  az esz
tétika számára is ez lett a legnagyobb feladat, ez lelt a legfontosabb kérdés. Es a 
közönség érdeklődését is lassanként foglalkoztatni kezdi: hogy a műalkotásban hol re j
lik a művész személye, egyénisége? Miben különbözik a műalkotás minden mástól, mik 
a művész lelki munkájának a sajátos ismertető jelei, nyomai?

Egy ilyen korban nagyon érthető és magyarázható, ha a művészek eredetieskednek, 
ha alkotásaikon mindenáron a saját munkájuknak a bélyegét akarják elhelyezni. A gya
korlott hallgatót azonban nem tévesztik meg. 0  rájön, hogy hol hazudik a művész, hol 
színészkedik, hol játssza az érdekest. Úgy jár az ilyen művész, mint az osztrák gyáros, 
aki a régi védőegyesületi mozgalmak idején a posztói szélére rászövette: „Honi poszló 
Csak annál inkább elárulta, hogy a gyártmány nem magyar és mindenkit figyelmessé 
lett a csalásra. A közepes vagy kis művésznek is, ha „jogtalanul”  eredetieskedik, hama
rosan észrevesszük a munkáján az őszinteség hiányát és csak nevetünk rajta. „H oni 
poszlóval”  nem hagyjuk magunkat becsapni.

Az újabb magyar irodalomban, a festők, szobrászok és építészek között nem egy 
ilyen hamis cégre akadunk, aki az áramlattal úszva, erőnek erejével az eredetiségre dol
gozik, mert észrevette, hogy a közönséget az eredeti holmi érdekli. Persze néhány 
embert sikerül neki felültetni, és ezek azután haragjukban, csalódottságukban szidják 
és becsmérlik a többi, becsületes művészeket is. Az ilyen alkalmak azonban csak hozzá
járulnak ahhoz, hogy az igazi, őszinte -  belső lelki szükségből eredeti -  művész 
munkáját végeredményben méginkább megbecsüljük. A nagy művészek diadalmas 
pályafutását mindenkor epigonok holttestei jelzik!

Amit az új magyar zeneművészet területén látunk, az már sokkal biztatóbb. Az utób
bi esztendőkben eredeti és nagyszabású tehetségek tűntek fel, akik mintegy huszonnégy 
óra alatt megcsinálták azt, amit apáik és nagyapáik századokig elmulasztottak. Minden
ki tudja, hogy a magyar zene szerves kifejlődésében a XIX. század utolsóelőtti 
évtizedében még csak a műdalnál tartott. A nagy formákban a magyar géniusz kényel
metlenül érezte magát és olyan óriási tehetség, mint Erkel Ferenc sem tudta például az 
operát magyarrá tenni. A Bánk bánban. Hunyadi Lászlóban sok a magyar dallam, népdal- 
motívum, de az egészben a szerkezet olaszos vagy németes. Pedig épp ez a fontos. Még 
a kilencvenes években sűrűn olvashattunk az újságokban cikkeket, amelyek egy igazi 
magyar szimfonikus megjelenéséi v árták, mint valami Messiásét. Olyanféleképpen kel
lelt volna a példátlanul gazdag népdalkincset átvinni a műzenébe, mint ahogy Grieg a 
norvég népzenéből -  egyénien és norvég zenei nyelven írt közérthető, minden néphez 
és fülekhez szóló műzenél, vagy ahogy Chopin fejlesztette ki a lengyel népdalok nyers
anyagából csodálatos művészetét.
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Es a magyar szimfonikusok megérkeztek. Egyszerre többen is. Még nem is tudnak 
róluk széles e hazában, de már itt vannak és külföldön is hirdetik, terjesztik a magyar 
kultúrál. Mert nem az tesz a magyar kultúrának szolgálatot, aki. mint Liszt, a népdalo
kat ('elpántlikázza, kicicomázza és mint valami etnográfiai látványosságot, virtuóz 
előadásban mutogatja, hanem aki valóban meg tudja értetni az idegennel ezt a zenét. Az 
új magyar zeneszerzők szerzeményeikben ezt csinálják. A magyar lelket viszik bele a 
nagy klasszikus zenei formákba és ezen a nemzetközi formanyelven a magyar életet, a 
magyar kedély érzéseit, örömeit és sírvavígadását magyarázzák.

Koessler Jánosé, a Zeneakadémia volt zeneszerzési tanáráé a hervadhatlan érdem, 
hogy ez így történt. 0  nevelte nekünk az ifjú magyar zene fiatal csemetéit, akik azóta 
megerősödtek és gyönyörű gyümölcsöket hoztak. Tanítványai közül megemlítjük: 
Dohnánvi Ernőt, Vándor-Weiner Leót, Bartók Bélát, Kodály Zoltánt, Kálmán Imrét, 
Antalffy-Zsíros Dezsőt, akiknek alkotásaiban valóban a magyar zenei szellem és nótázó 
kedv él. Ok nem írnak népdalokat, mint soká az összes zeneszerzők. Mert a népdal kis 
form ája miatt nem alkalmas az új gondolatok kifejezésére. A műzene fejlődése a nagy 
formák felé mutat. Bartók és Kodály például összegyűjtötték a magyar népzenének azt 
az anyagát, amelyet legalkalmasabbnak találtak arra, hogy belőle egyéni művészetüket 
kiépítsék. Ok a székely és palóc földön kutattak, sőt még a tótok közé is elmentek, mert 
felfedezték, hogy a rokon magyar és szláv zene a tótok népdalaiban kapcsolódik össze, 
mintegy ezekben mutatja a rokonságot. Vándor Leó viszont inkább a cigányokhoz és az 
Alföldre ment anyagért.

Az új magyar szimfonikus zene tehát fiatal. Es éppen ezért szükséges, hogy a közön
ség érdeklődésének a melege el ne kerülje, mert csak úgy nőhet nagyra. 20-30 zenekari 
vezérkönyv, ennyi az egész, de cl nem cserélném se az ifjú finn, se a szintén fiatal orosz 
zenei kultúrával, mert hatalmas reménykedések váltói ezek a kotlák. Váltók egy kor
szakra, amikor egész Európa figyelme a magyar szimfonikus zene felé fog fordulni, és 
amikor a mi lassan fejlődött ázsiai vérünk, ifjúságában és erejében meg fogja döbben
teni a nyugati kultúra kiélt és enervált művészetét.

(Vasárnapi Újság, 1909. január 31.)

2, Koncertkalauzok
Az első szimfóniái hangverseny

Vasárnap. 1909. október hó 17-én, este 112 8 órakor a Zeneakadémia nagytermében

Wagner Richard előjátéka A iirnbergi mesterdalnokokhoz -  a műsor első pontja. Az elő
játék rég elmúlt időket varázsol elénk. Hans Sachsnak, a költő vargának idejét, a XV: 
századot és az akkori Nürnberget. Ezt a ceremóniás, kosztümös, csíziós, céhes világot, 
amikor a dalnokversenyeken egy szép és gazdag lány volt a pályadíj. Ennek az előjáték
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nak érdekessége a sokszólamííság, az édes mellékléma (Walther szerelmi dala) és a 
befejezés brilliáns bonyodalma, amikor a három főtéma egyszerre szól a zenekaron.

Debussy Claude Petite suite-jét először halljuk Budapesten. A nagy mester fiatalko
ri munkája, és mintegy kicsinyben mutalja az alkotónak minden kiválóságát. Ezek: az 
eredetiség, az enerváltan finom, érzékeny fantázia, a szabad, merész, modern, zenei 
konstruálás, amik azonban rendkívül öntudatos művészi ökonómiával párosulnak. De
bussy ismeri az eszközeit, ismeri a céljait, tudja, hogy mit ír és amit ír, hogyan hangzik. 
Főképp tisztában van azzal, hogy mit lehet, hogy mik a megértésnek, a muzsika-hallga- 
tásnak pszichológiai feltételei. 0  nem fárasztja ki a hallgatót. Nem tömi túl a zenekart. 
\init el lehet mondani egy szóval, azt nem mondja cl hárommal. Érthető, hogy teljes éle
tében anti-wagnerianus volt. A francia szellem, amelynek ma ő egyik representativ 
manje. semmitől sem idegenkedik jobban, mint az unalmasságtól. a hosszadalmasságtól 
és a fontoskodástól. Debussv, mint minden igazi géniusz: forradalmár. De nemcsak rom-' ö o

bolt, hanem alkotott is, sőt csak azért rombolt, hogy alkothasson. Művészetének egyetlen 
tárgy a ő maga, az ő finom, nervózus érzésvilága. Egy pillantás erre az arcra nagyon 
sokat mond2. A szemei befelé néző, álmodó szemek. Azoknál az embereknél látunk ilyet, 
akikben túlteng a fantázia. \ lélek mindig el van foglalva a maga belső dolgaival, a kép
zelet le van kötve, s a szemek emiatt révelegek, a levegőbe néznek, a semmibe, a 
végtelenbe. Ezeknek az embereknek az élet, a világ, mindaz, ami körülöttünk van, csak 
álom és alkalom az álmodozásra. A benyomások álalakulnak bennök, elhalkulnak, 
elvesztik minden crejöket, s mini testetlen árnyékok jelennek meg az érzékek laterna 
magica-lepedőjén. Debussy, mint muzsikus, tiszta lírát ír. Az ő titkos belső világát vetí
ti ki elénk a művészetének finom, tökéletes szórólencséjén. Az ő érzékeny füle az erdő 
muzsikáját, a tenger zenéjét, a ló locsogását egészen másképpen hallja, mint a többi 
zeneszerzőké. Es bámulatos egyéni művészete éppen abban rejlik, hogy ezeket a zöre
jeket biztos művészettel bontja szét, egyszerűsíti át összetevő zenei szólamaikra, 
amelyek azután egyiitthangozva, világosan megmondják nekünk -  mit hallott Debussy?
-  Különöset, finomat, pompásat, sohase hallottat! -  Aki efélét tökéletesen ki tud fejez
ni anélkül; hogy e munkájában valamit is elejtene belőle -  elsőrangú nagy művész.

\ budapesti közönség tavaly ugyancsak az Országos Szimfóniái Zenekar előadásá
ban hallotta Debussy újabb keletű nagy szimfonikus költeményét, A tengert. Kis suite-je, 
amit ma hallunk, a mester fiatal éveiből való. Tele van elragadó szellemességgel, elegan
ciával és igazi poézissel. Négy tételéhez: Csónakázás. Fölvonulás. MenueL Balett -  semmi 
formai magyarázás nem kell. Nincs ebben a muzsikában semmi úgynevezett logika és 
matematika. Csupa érzékiség, az egész csupa sejtelem, mese, álom.

2 \ m űsorfüzetben Debussy félalakos fényképe is látható volt. (A szerk. mejíj.)
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Radó Aladár Petőfi cíiníí szimfonikus költeménye a fiatal magyar zeneszerzőnek 
negyedik opusza. Radó zenéjét jellemzi az előkelően stilizált magyarság, a szerkesztés 
szabadsága, a hangulatok szangvinikus változása és bizonyos fiatalos, patetikus szóno- 
kiasság. Petőfije három fő részre oszlik. Mint Petőfi élete is. Az első az ifjúság korszaka 
volt, a fejlődésé, a szenvedélyeké. A második a komoly szerelemé. A harmadik korszak 
szorosan összeforrt a 48-49-es idők eseménveivél -  a harcé és a hősi halálé. Radó ezt a 
programszerű tartalmat nagyon finoman el tudta helyezni egy komplikált rondóforma 
kereteibe. Petőfi-motívuma, amelyet mindjárt az első nyugodt hangulatú részben a 
hegedűkön hallunk, igen egyszerű és eredeti. A szerelmi motívumok frissek és szenve
délyesek. A harcok festése, a Talpramagyarva való utalás, a mámoros győzelem hangjai 
és hősi halál impozáns himnusza erőteljes, inveneiózus és minden plconazmusa mellett 
is érdekes.

Beethoven Hősi szimfóniája (a 3-ik) a műsor utolsó száma Első tételét a legszebbnek 
mondják Beethoven összes úgynevezett első tételei között. Csodálatos szépségű e tétel 
heroikus első témája, amelyet rögtön a kezdet után a csellókon hallunk. Gyászindulója 
egyszerűségével, sötét komolyságával hat. Ha hallom, Beethoven temetésére kell gondol
nom! A Scherzo képviseli a szimfóniában a kedély fellobogását, a sötét színfoltok és 
végtelenbe vesző monumentális perspektívák mellett a világosságot, az önfeledlségnek 
és jókedvnek korszakát. „Rendkívüli melegség, jóság és emberszeretet van ebben a 
Schcrzóban!”  ( írta egy Beethoven-magyárázó; ez a mondás nem mondvacsinált! 
Finaléja különleges nevezetesség. Egyike volt az első eseteknek, hogy zeneszerző a szim
fónia befejező tételét variáció formában írta. Azaz : előre adja a témát -  amely egy kis 
dalhoz hasonló -  és utána a variációkat. Ezt a tételt jellemzi a szigorú formásság és az 
a nagy találékonyság, amellyel Beethoven a témák variálását mindenkor kezelte.

(Az Országos Szimfóniái Zenekar műsorfüzete, 1909. október 17.)

A harmadik szimfóniái hangverseny
Vasárnap, 1910. december 4-én, este 1/2 8 órakor a Zeneakadémia nagytermében

Goldmark : Sappho. Goldmark szimfonikus munkái között túlnyomóan erotikus 
témák szerepelnek. Egész zenei gondolatvilága a szerelem körül kering. Eredeti és érzé
ki hatású metodikája, duzzadó harmóniái és káprázatos instrumentaciója mintegy 
szerelem-szimfonikussá, az érzéki mámorok dicsőítőivé avatják őt. Sappho-ouverture- 
jében -  amelyet a bécsi Filharmonikusok 1898-ban mutattak be -  a görög költőnő 
alakjával, szerelmeivel és halálával foglalkozik. A Sapphónak amellett, hogy Goldmark 
egyéniségét erősen magán viseli, speciális levegője, hangulata van. melyekben elüt a mes
ter minden más kompozíciójától. A zeneköltemény lírája, Sapphónak, az öregedő
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asszonynak reménytelen szerelme. A meséje ( Sappho élete, mely heves és ernyesztő 
vágyódások fájdalmas és gyönyörű gesztusai után az öngyilkosság nagyszerű konfliktu
sával végződik. Sappho egy utolsó dallal elbúcsúzik az éleitől, a szerelemtől, és egy 
szikláról a tengerbe veti magát. A befejezés a szerelem himnusza, amely a halálban is az 
élet diadalát jelenti.

Pierné : YzevL A francia szimfonikusok között Pierné az új nemzedékhez tartozik. 
Nem annyira forradalmár, mint Debussy és D’ lndy. de ízig-vérig modern ember. Han
gulatai, érzései frissek, imperessziói érdekesek és előadása leköti az érdeklődést. Yzeylje 
A. Silvestre és Morand keleti drámáját illusztrálja. Az első két rész a király és a herceg
nők ünnepélyes bevonulását festi. Pazar szépségű keleti ruhák, aranyos bársony
palástok, selyem fátyolok. A levegőben enyhe és finom mirhaillal terjeng. A 7/4-es üte
mű melódia sajátságos ritmikája a hárfa akkordjaival és szordinozott hegedűkkel, a 
hercegkisasszonyok andalgó, könnyű lépteit rajzolja. A harmadik tétel (Lamentáció) egy 
fájdalmas, siránkozó keleti dal, idegenszerű, érdekes és zamatos. Egyenesen folytatódik 
a Szerenáddal amelynek intrikája pregnáns és modulációi igen finomak. Pierné zeneka
ri kezelését nagy színgazdasága mellett is az egyszerűség, világosság, leheletszerű 
finomság jellemzi.

Buttykay: Aziinneprontók. Buttykay szimfonikus költeményének programja -  Arany 
János hasonló című balladája. Mágikus, fantasztikus a költemény és fő motívumával, a 
dudás ördög alakjával mintegy izgatja a zeneszerzőt. Buttykay erős kézzel ragadja meg 
a témát és sok szerencsével illeszti bele az elbeszélést a szonátaforma kereteibe. A fő 
témája a pünkösdi harangzúgásos, ájtatos hangulatot festi. A melléktémában a mulatók 
vidám hejehujázását halljuk, később az ördög furcsa motívuma jelentkezik. Buttykay 
mesteri polifoniával keveri, kavarja, táncoltatja előttünk az iinneprontók eszeveszett 
alakjait. Zenekari színei üdék, magyarosak, ragyogóak. Az ifjú magyar szimfonikus 
muzsika dokumentumai között külön hely jut az Inneprontóknak amely a hat év óta 
(1904-ben írta) semmit sem vesztett frissességéből.

Schubert h-moll szimfóniája. Egyike azoknak a kompozícióknak, amelyek, mint 
Beethoven X és IX. szimfóniája, Csajkovszky Pathétique-je az ember „világhelyzetével” , 
hiábavaló küzdelmeivel, serénykedéseivel és sorsával -  a pusztulással -  foglalkoznak. A 
túlérzékeny és fiatal idegrendszer fájó impresszióiból és pesszimisztikus világfölfogásá
ból fakadtak ezek a munkák.

Ezek a fájdalmas és véresen intenzív benyomások, ezek az elcsüggedések, ezek a két
ségbeesések és jajkiáltások, Beethovenben élete végéig domináló szerepet játszottak, 
és zenéjét karaktcrizálják. A h-moll szimfónia határozott szellemi rokonságban áll
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Beethoven Sors-szimfóniájával Meglévő két tételét a szerző huszonöt éves korában írta. 
Ez a két tétel a fiatal Schubertét a zseni eljes nagyságában mulatja be.

Technikailag, formailag tökéletes, eredeti, klasszikus szépségű mindkettő. Az első lé
lel fő témája, vagy helyesebben alapgondolata, amelyet mindjárt az elején a nagybőgők 
intonálnak, tragikus erejében és nyomasztó monumentalitásában elragadó. Valószínű, 
hogy az utolsó tételben ez a téma visszatért volna. Legalább is erre enged következtet
ni az első tétel kidolgozásában való programszerű szerepeltetése; amely a problémának 
(az ember tragikus sorsa: a halál) metafizikai mélységeibe nyújt betekintést. A második 
tétel gyengéd, vigasztaló. Bizonyos mennyei megnyugvás jellemzi. Az első tétel sötét és 
leverő atmoszférájából napsugaras kék aetherbe jutunk és fehér felhőkön ringatózunk.

Bizet: Patrie! című ouverture-je a francia nacionalizmus jegyében keletkezett. 
Tulajdonképpen mint bevezető zene szerepelt Hugó Viktor hasonló című színdarabjá
hoz. A francia zeneszerző ízlését jellemzi, hogy a kompozícióban mindenféle idézet 
hiányzik. Népdalokat, vagy Marseilles-reminiscentiákat hiába keresünk. Nincs benne 
semmi álpátosz. Az egész kompozíció őszinte, meleg, rajongó. Mintegy jellemzi a fran
ciák hazaszeretetét, amely hasonlít ahhoz a vonzalomhoz, amit édesanyánk iránt 
érzünk. A Patrie! különben ugyanannak a nagy művésznek mutatja be Bizet-l, akinek 
őt más, gyakrabban hallott munkáiból ismerjük. Minden taktusa tele van invencióval, 
finomsággal és érzéssel. A Patrie!-1 megkülönbözteti a többitől az erő és a monumenta
litás. Az első témája tüzes, elszánt harci indulószerű. A hazafias tettvágyat, férfias 
áldozatkészséget reprezentálja. Melléktémája a szülőföld iránti vonzalom belső érzelmi 
motívumait magyarázza. Az emlékeket, amelyek a gyermekkorunk helyeihez kötnek; a 
boldogság, öröm, első szerelem szelíd, poétikus korszakához. Mintegy jelzi, hogy a har
coló férfi minden gondolata az otthon felé száll, a feleséghez és a gyermekekhez. Ez a 
motívum bontakozik ki szélesen és impozánsan a befejező himnusz-szerű témából.

(Az Országos Szimfóniái Zenekar műsorfüzete, 1910. december 4.)

Az első munkás-hangverseny
Vasárnap, 1912. február hó 4-én, délelőtt 112 11 órakor a Zeneakadémia nagytermében

A zenekar. Ha az építész valami szépet és nagyot akar csinálni, akkor terméskövet, 
márványt, finom keramit-téglát rendel és abból alkotja, abból építteti meg munkáját. 
Ha a kitanult zeneszerzőt fogja el hasonló ihlet és vágy -  akkor zenekarra ír. Nem kell 
azért azt gondolni, hogy csak az lehet nagy és szép zene, ami zenekarra van írva. Bach 
Sebestyén egy szál hegedűre is írt zenedarabokat, amelyekben több érzés, több gondo
lat és költészet van, mint a leghangosabb nyolcvantagú katonazenekar poffogásában.
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Mégis a legcsodálatosabb, legszebb zenei alkotásokhoz a zenekar változatos, sokféle 
hangtömegei szolgáltatták az anyagot. Ez a legdrágább, legfinomabb hanganyag.

A zeneszerző úgy dolgozik a hangokkal, a hangszerekkel, mint az építész az ő 
tégláival, cserepeivel és sarkköveivel. Ide a terméskő-alapozást, ide aranydíszítéseket, 
ide márványoszlopokat... és kitervezi, amint jónak látja.

A zenekari építészetben az alapanyagot a vonós hangszerek (hegedűk, brácsák, kis- 
bőgők, nagybőgők) szolgáltatják. Ezek a téglák az épületben. A fúvóhangszerek inkább 
díszítést, az aranyozást, a színes üveget, a mozaikot képviselik. A fafúvó hangszerek : a 
kisfuvola. a fuvola, az oboa, a klarinét és a fagott. (Ez az utóbbi köztük a legmélyebb 
hangú. Gyermekkar vastagságú fekete, egyenes csövét messziről látni.) Egyes zenemű
vekben a fafúvók karát még a tárogató vagy a hozzá hasonló angolkürt, a basszus-kla- 
rinét és a basszus-fagott egészítik ki. A rézfúv ó-hangszerek : a kiirt, a trombita- és a 
harsona. A fúvóhangszerekből mindegyikből állag kettő-kettő, vagy három-három sze
repel a zenekarban. A vonósokból sokkal több. Az Orsz[ágos] Szimfóniái Zenekarban 
például húsznál több hegedűs és öt-hat nagybőgős játszik. A kisbőgők és brácsák 
száma körülbelül ugyanennyi. Ezekhez aszerint, ahogy a zeneszerzők előírják, csatla
koznak még dobok, cintányérok, facimbalom, csengettyűk, hárfa, esetleg orgona vagy 
zongora is.

A zeneművek form ája. A mai hangversenyen Goldmark Tavaszi nyitányát, Mozart 
Szerenádját Liszt Hungaria című zenekari költeményét és a szünet után Csajkovszky III. 
szimfóniáját fogjuk hallani.

A nyitány egytételes, egy részből álló zenedarab. Minthogy az ilyen darabokat ren
desen a hangversenyek vagy színházi előadások elején szokták játszani, ezért nevezik a 
zeneszerzők így az ilyen műveiket.

A suite3 kisebb zenekari darabok sorozata. A zene könnyed, jókedvű hangulata és 
tételeinek aránylagos rövidsége miatt nevezte Mozart e művét Szerenádnak. Bizonyára 
arra is gondolt, hogy egy kedves nő ablaka alatt szeretné eljátszatni a zenekarával.

A szimfónia négy tételből álló nagyobb összefüggő zeneköltemény. Amint a régi köl
tők a nagy elbeszélő költeményeket XII vagy XXIV énekben írták meg, éppen ilyen 
szokás lett a szimfóniákat IV zenedarabból fűzni egybe. A szimfóniák mind zenekarra 
vannak írva. Terjedelmük átlag 30-40-50 perc. Az első tételük rendesen komoly jellegű 
és gyorsabb menetű. A második tétel tréfásabb, vidám, láncszerű zene. A harmadik 
viszont hosszabb, éneklő; lassú dallamok vannak benne. A negyedik gyors, szinte má
morosán jókedvű, olykor szinte hejehujázó muzsika, mint egy tánc, amellyel a bálát

5 \ nyom tatott szövegben szerenád, a m űsorfüzet általam  használt példányában azon ban , am elyet D ér  
Zoltán  bocsátott rendelkezésem re, a szót Csáth kihúzta, és a helyére a suite (szvit) szavakat illesz
tette. (A szerk. m egj.)
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végzik. Miért ilyen a szimfónia ? Erre könnyű megfelelni. Mint minden költészet, ez is 
az élet tükre. Van benne szomorúság, küzdés, bánat és öröm, panaszkodás és nevetés, 
szerelem és halál.

Hogyan kell hallgatni a zenekart ? Minden ember másképp hallgatja. Mint ahogy 
mindenki másképp nézi a képeket és az épületeket is. Egyiket ez ragadja meg, ez érdek
li, a másikat meg amaz. A cél persze az, hogy a maga teljes egészében átérezziik és 
megértsük a zenét, épp úgy, mint ahogy egy szép épületet csak akkor érthetünk meg egé
szen, ha végignéztük minden szegét-zugát. Természetes, hogy akinek először mutatnak 
egy kincsekkel megrakott nagy palotát, nem tud ott egyszerre mindent meglátni, meg
nézni és csak később, ha újra és újra elmegy oda, szemlélhet meg alaposan mindent. így 
vagyunk egy kicsit a zenével is. Nem tudunk benne előszöri hallásra mindent megfigyel
ni. A szabály az, hogy figyeljünk a hasonlóságokra és ismétlődésekre. Sokszor fogunk 
hallani ugyanegy dallamot váltakozva a különböző hangszereken. Vagy: kezdi a dalla
mot az egyik hangszer, ismétli egy csomó, és harmadszor ismétli az egész zenekar. Vagy: 
egy rövid dallamot játszanak a hegedűk és később a kürtök hangoztatják úgyanezt. De 
nem szabad a figyelmet kifárasztani. Az egészet kell hallgatni At kell engednünk magun
kat a zenekar hatásának.

Ha elolvassuk a Talpra magyart pontosan érezzük, mit érzett Petőfi akkor, mikor meg
írta ezt a versét. A zenében is legfőbb az érzés. Aki teljesen megérti a zenét, az bele tudja 
magát élni, mialatt a zenekart hallgatja, abba a lelkiállapotba, melyben a zeneszerző volt, 
mikor megalkotta a zeneművét. Ez a beleélési képesség minden embernél más és más, de 
minden emberben megvan. A kis gyerek, aki nem tudja, hogy 1848-ban a sajtószabadsá
got a Talpra magyarral vívták ki, az is megérzi ebben a versben a lázadás tiizét, a dacos, 
harcrakész érzést. Éppen így, aki soha életében nem hallott még jó  zenekari zenét, az is 
bizonyos fokig át fogja tudni érezni: micsoda érzések, indulatok rejlenek az egyes zene
darabokban. Erre vonatkozólag azonban elmondunk itt egyel és mást.

A műsor
Golclmark Károly, a Tavaszi nyitány szerzője a ma élő zeneköltők között egyike a leg

nagyobbaknak. Született] Keszthelyen, jelenleg 82 éves. Bár külföldön él, magyarnak 
vallja magát. T öbb  zenekari darabot és dalművet írt, ez utóbbiak közt leghíresebb a 
Sába királynője. Tavasszal című nyitánya egy boldog, mámoros himnusz a tavaszról. Alig
hogy a zenekar játékba kezd, már halljuk az enyhe, édes szelek vidám fiityörészését, az 
egész természet nagy ujjongását. Erezzük a növényi csírák mámorító, buja illatát. Eze
ket az örömteli tavaszi érzéseket adja vissza a zeneszerző a zenekarán. Goldmark 
dallamai szélesek, szabadon csapongóak, mint a boldogságtól túláradt kedély hullám
zása. A zenekara pedig csillogó, akár a napsugár ragyogása az olvadásban. Ezek a
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hangzások mind jólesőek, buják. Szinte elhódítják a fület, anélkül azonban, hogy fá
rasztanák.

Mozart (szül. 1756-ban Salzburgban, meghall 35 éves korában Bécsben) a német zene 
legnagyobbjai közé tartozik. Vidám, jókedvű, de igen érzékeny ember volt. Mint egy gyer
mek. Ez tükröződik vissza zenéjében is, amely szinte pezseg a jókedvtől. Gyors, pergő 
ritmusok, édes melódiák jellemzik, és emellett az összeállításnak olyan tökélye, egysze
rűsége, amilyent például csak a görögök építőművészetében találunk meg. A zenekara 
olyan üdén, kedvesen szól, olyan jó l esik a fülnek, mint amilyen jól esik egy pohár friss 
víz a szomjas vándornak. Szinte fürdik az ember a kristályosán egyszerű hangzásokban. 
Jókedvet, életörömet, akaraterőt, szerelmet és boldogságot fejez ki e Szerenádnak mind a 
négy tétele. Az elsőnek a címe Allegro: azaz gyors menetű zenedarab. A másodiké An
dante: azaz lassú tétel. A harmadik Menuetto: a rnenuet tudvalevőleg régi francia tánc.ö D
A negyedik Rondo. azaz szó szerint körben forgó zene: itt ugyanis az első dallam, amely
ből a zenedarab kiindul, minduntalan visszatér, mintha körben forogna.

Liszt Ferenc születésének századik évfordulóját néhány hónap előtt ünnepeltük 
(szül. 1811-ben üoborjánban, meghalt Bayreuthban 75 éves korában). A világ leg
nagyobb zongoraművésze volt. Ezt már életében mindenütt elismerték róla. A zeneszer
zeményeit azonban a kortársai nem értették meg. Ma már értjük; olyan az ő 
zenéje, mint Vörösmarty versei. Izzó, szónokias muzsika, nem könnyű mindjárt a mé
lyére hatolni. Tele van szépséggel, értékes gondolatokkal. A Hungaria című zenekari 
költemény azokat az érzéseket foglalja magában, amelyeket a távoli haza gondolata a 
külföldre szakadt Liszt Ferencben fölidézett. A szülőföld szenvedélyes szeretete, a nem
zet múltjára, küzdelmeire, harcaira, szenvedéseire való visszagondolás, a jo b b  jövőben  
való reménykedés -  ezeket az érzéseket találjuk meg a zenekari költeményben. Ennek 
a zenedarabnak befejezésében felséges győzelemszerű trombitaharsogásokat hallunk. A 
zeneszerző ezzel az ünnepélyes, imaszerű dallammal fejezi ki a magyarság (Magyaror
szág =  Hungaria) jövőjébe vetett hitét.

Csajkovszky az oroszok legnagyobb zeneszerzője. (Sziilfetett] 1840-ben 
Votkinskben, meghalt Szent-Péterváron 53 éves korában). Legpompásabb alkotásai: 
szimfóniái és dalművei. Dallamaiban sok szlávos részletet, mélabús orosz népdal-töre- 
déket találunk, amelyeket csodálatos erővel és találékonysággal forraszt egésszé. A 
zenekara modern nagy zenekar, mint Goldmarké (azaz majdnem minden fúvóhangszer
ből három-három, sőt több is játszik benne), mégis más a hangzása. Komorabb, 
sötétebb. Megfelel ez a két zeneszerző kedélye közötti kiilömbségnek. Csajkovszky 
elmélázásra hajlamos, érzékeny ember volt. Goldmark vidámabb, tele tűzzel, lelkese
déssel. Mert: amint akárkit ki lehet ismerni a szokásaiból, épp úgy a zeneszerzőről a

1III. szim fónia (D -d u r). (A szerk. m egj.)
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zenekar hangzása után meg lehel ítélni, hogy miféle ember lehetett. Csajkovszky szim
fóniájának4 első tétele komor hangulatú ünnepélyes gyászzenével kezdődik, azután 
hirtelen szilajjá, küzködővé válik a muzsika. Olyan ez, mint egy darab élettörténet. 
Elmondja egy férfi küzdelmét, vágyait, fájdalmait. íg y  kell hallgatni, mint egy elbeszé
lést. A második tétel egy táncdarab, egy nemesebb menetű keringő („Álla tedesca' ). A 
tétel címe arra vonatkozik, hogy a keringő német eredetű tánc. Élveznünk kell a vidám
ságát, s kellemes szép dallamait. A harmadik tétel a Lassú, egy orosz hallgató-nóta. tele 
panasszal (Elegiaco!), gyásszal, fájdalommal. A negyedik tétel féktelen kozáklánc. 
amelyben a fő dallam négyszer-ötször is visszatér, míg közben más-más dallamok vált
ják. fel. E tétel végén egy úgynevezett fúgát hallunk. Fúga =  futás. Egyik hangszer (a 
másod-hegedűk) elkezdi magában énekelni a negyedik tétel fődallamát. Pár ütem után 
ugyanezt a dallamot egészen élőről a brácsákon halljuk. Ezalatt a hegedűk már tovább 
mentek, úgy, hogy az embernek az az érzése van, mintha a brácsák utol akarnák érni a 
hegedűket. Pár ütem után újra ugyancsak az első dallammal a bőgők csoportja ered 
futásnak. Majd az első hegedűkön halljuk a dallamot, mely mindinkább dagad, nő, 
bonyolódik, nyüzsög egy izgalmas zenei zűrzavarban, ahol azonban mégis mesteri rend, 
szabályszerűség érvényesül. A nagy izgalom végre egy himnusszerű új dallamot dob ki 
magából, amely mint egy diadalmi ének, az ércfúvók földrengető harsogásában tetőzi 
be a fenséges és roppant arányú alkotást.

(Az Országos Szimfóniái Zenekar műsorfüzete, 1912. február 4.)

3. Publicisztikai írások zenélésről, zenehallgatásról 
és zeneértésről

A muzsika és a modern élet

Kereszty István, a kiváló zeneesztétikus nemrég hosszabb cikket írt egy fővárosi 
napilapba zenei állapotainkról. Elénk tárja ebben a cikkben zenei életünk minden 
hibáját, fonákságát, kezdetlegességét. S főképp ott találja meg a hibák kútforrását. hogy 
a magyar középiskolákban egyáltalán nem törődnek a zenével, s hogy ilyenformán ter
mészetes fejlődésről nem is lehet szó. -  Nálunk tudniillik nem és nem akarnak számolni 
azzal a kétségbevonhatlan ténnyel, hogy a zeneművészet mind nagyobb és nagyobb szerepet 
kezd játszani (és kell, hogy játsszon) a kultúrember életében. A mai középiskolát is sok vád 
érheti e ponton. A mi gimnáziumi tanáraink, a muzsikát, minthogy felsőbb vélemény 
adva nincs, privátim, mintha valami nem komoly, valami profán és erkölcstelen és luxus
cikket mellőzik az esztétikai tanításban. A művelődéstörténetben ott látod az irodalom, 
festészet, építészet és szobrászat nagy mestereinek neveit, Bachot, Mozartot, Beetho
vent, Wagnert egyszerűen elsikkasztják. (Mintha nem is éltek volna ezek az emberek. 
Mintha az a rengeteg intellektuális energia, amely műveikben van, nem nyomta volna

21



rá bélyegét az emberiség fejlődésére. Persze a vád leginkább a nagy méltóságú vallás 
és közoktatásügyi minisztériumot érheti, amely ebben a tekintetben igazán páratlanul 
maradi és rosszindulatúan lusta volt. Igen, volt!

Ennek ezután másképp kell lenni.
Ez a kell nem valami jám bor óhajtást jelent, nem valami szép utópiát, hanem ha

laszthatatlan, követelő szükségszerűséget. A mai ember szellemi élete mindinkább 
komplikálódik. Világboldogító teóriákat keresünk, izgalomnélküli élvezetek kikötőjé
ben akarjuk megpihentetni megrongálódott lelkünk árva hajóját. Valami összhang, 
valami kiegészítés kell. S ez önként kínálkozik a zenében. A jó  művészi muzsikában.

A tények bizonyító erejűek. A fővárosban gombamódra teremnek a zeneiskolák. 
Lassanként éppúgy nem tekintjük kész csodának, ha valaki jól játszik egy hangszert, 
mint hogy érthetően beszél. Ezekkel a tényekkel számolni kell, és számolnak is minde
nütt. A Filharmonikusoknak hivatalosan pénzeket szavaznak meg, hogy -muzsikáljanak 
a fővárosi gyerekeknek 20 krajcár belépődíj mellett. A polgárság és a nép artisztikus 
érzéke határozottan javul. Es senki se ütközik meg, hogy a zenére (a játékra) komoly 
kasszákból sok pénzt költenek.

Egy fiziológiai és szociológiai igazság kényszerítő hatalma elnémít minden ellenve
tést. A muzsika kell, kell és kell.

Amint kiadtuk eddig a pénzt zsemlyére, ebédre és mosásra; fölvesszük ezután a 
családi költségvetésbe a zenei szükségletek tételét is. S amint a városi és állami költség- 
vetésben eddig is szerepeltek az iskolák, az utcakövezés, a világítás, azután akképpen 
mind nagyobb és nagyobb tétellel írják ide a zenét is, mint olyan valamit, amire szintén 
ki kell adni a közös adót.

Ezek a tények, minthogy olyan folyamatokról nyújtanak képet, amelyek tegnap
előtt, tegnap és ma játszódnak le -  följegyzésre méltóak.

(Bácskai Hírlap, 1907. április 7.) 

Szabadkai Filharmonikusok
A budapesti Filharmonikusok lezárták az év számadásait. Mi pedig, akik a művészi 

decentralizációról álmodozunk és azt szeretnők, hogy ne csak Budapestnek jusson 
zene, kép és irodalom, örömmel jegyezzük fel, hogy egy vidéki városban már a nyolca
dik hangversenyt tartják a Filharmonikusok. A műsoron Csajkovszky, Saint-Sa(ns, 
Grieg és Mendelssohn szerepel, s a publikum úgy tódul a hangversenyterembe, mint a 
moziba és a kabaréba. Mindenképpen kultúresemény ez. A jó  vidéki fülek tudomást vet
tek arról, hogy van finomabb lárma is, mint a cigánymuzsika. Egy új zenélő fiatalság nő 
ott fel, amely fegyelmezett, művészi, s tudja, hogy a hazafias zenei rikkanásokon túl kez
dődik az igazi művészet. A sivár utcákon hegedűtokok bukkannak fel. Mindez annyival
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inkább meglepő, mert Szabadkát Budapesttől nemcsak sok-sok mérföld választja el. 
hanem a végtelen Nagyalföld is. egy darab ázsiai síkság, amelyen Pirtó, Aporka nevű ál
lomások is vannak. Mégis, ha megérkezünk, csodálkozva vesszük észre, micsoda 
sürgés-forgás van ebben a kisvárosban. Minő kultíírlázat tudott beléje lopni Lányi 
Ernő, a dalköltő. 0 , aki gyerekember korában a stockholmi színházi zenekar tagja volt 
és később Párizsban és Németországban élt, most úri passzióból, művészetszerelemből 
vidéki magyar városokba álmodja az európai kultúrát, hol Egerbe, hol Miskolcra, hol 
pedig Szabadkára.

(A Hét, 1910. április 10.)

Hírek a Filharmóniából
A Színjáték” cikke -  A tizedik hangverseny: Az ..Eroica” -  Geyer Stefi Szabadkán

A Szabadkai Filharmóniai Társaság hangversenyeinek nemcsak Szabadkán és a 
környéken, hanem a fővárosban is, sőt annak a révén az egész országban kitűnő reno
méjuk van. Az egyes alkalmakkor itt közrem űködő budapesti és külföldi vendég- 
művészek úgy látszik, a legjobb hírét v iszik a zenekarnak, amelynek a konzseniális és 
művészi kíséretével itt Szabadkán nagyszabású klasszikus és modern versenyműveket 
adhatnak elő. (Jóllehet a fennforgó körülmények közt legtöbbnyire csak egy próbájuk 
van az orkeszterrel: a hangverseny délelőttjén tartani szokott főpróba. A hangverse
nyen, este azért mégis mindig „klappol”  minden, mert a Lányi Ernő biztos keze 
összetartja az egészet.) Épp a napokban jelent meg egy szép cikk az egyik előkelő fővá
rosi revűben Bárdos Artúr kitűnően szerkesztett, modern művészeti szemléjében, a 
Színjátékban. amely másfél hasábon a következőket hozza a Szabadkai Fiiharmóniai 
Társaságról:

„SZABADKAI FILMARMÓNIA. Fővárosi lapok gyakran adnak hírt arról, hogy az 
ország több vidéki városában úgynevezett (filharmóniai( hangversenyeket rendeznek. 
Aki azonban alaposan utánanéz a dolognak, azt találja, hogy az illető helyeken (elte
kintve néhány kisebb német empóriumtól) furcsa fogalmaik vannak az embereknek a 
filharmóniáról. Még legjobb esel az, ha a katonabanda a helyi zeneérlőkkel kiegészítve, 
esetleg egy civil karnagy vezetésével (aki azonban ilyen esetben mégiscsak vaffenrokk- 
ba kénytelen bújni) sétahangverseny helyett egy-két klasszikus számot ad elő. Ez is szép 
dolog, de nyilvánvaló, hogy az ilyen alkalmi tömörülésből nemigen lesz valódi értelem
ben vett zenei kultúra. Többnyire ásítás a vége és udvarias tapsok. íg y  látszik, 
Szabadka az első színmagyar hely, ahol sikerült Lányi Ernőnek, ennek a lelkes és talen- 
tumos zenészembernek alig három év alatt talajt biztosítani a szimfonikus zene számára. 
Evenként egyelőre csak három-négy est, de ez aztán jó l válogatott és alaposan kidolgo
zott programmal, jó  közreműködővel, nagy és áhitatos közönség előtt: ez már valami.
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Egy-egy ilyen hangverseny kulturális eredménye kiszámíthatatlan ott, ahol idáig csak 
hírből ismerték az ilyesmit. A „Haverda-város”  bevette, megszokta és mindig híven 
megüli ezeket a ritka estéket, akár a sátoros ünnepeket. Hogy a testület (melynek tör
zse állandó városi, polgári zenekar) minél szilárdabb alapokat kapjon, arról agilis 
vezetőség gondolkodik. A művészi rész Lányi Ernő nagy érdemeit dicséri. Odalent járt 
fővárosi és külföldi művészek csodálkozó meglepetéssel fővárosi nívót emlegetnek. Volt 
már egy teljes Bethoven-est a Pastoraléxal. Ezenkívül az első és ötödik szimfóniát is elő
adta a zenekar és most készül az Eroicára. Legutóbb a múlt szerdán volt ilyen 
hangverseny Szabadkán (két és fél év alatt a kilencedik), melynek előkelő műsorán töb
bek közt Haydn, Weber, Elgar, Beethoven nevei díszlettek. Nem üljük el a dolgot 
szűkszavú kommünikével, mert tudtunkkal egy pesti hangversenycég azzal a gondolat
tal foglalkozik, hogy a mostani vagy a jövő  idényben mindenestől, karmesterestül 
fölhozza a szabadkai Filharmonikusokat. Ennek a tervnek megvalósulását elsőrangú 
kulturális eseménynek minősítenők.”

Szabadkai embernek jól esik az ilyet olvasni. Legalább látjuk, hogy fönt észrevesz- 
nek minket egy kicsit, kezdik meglátni, hogy mi is élünk és amennyire-annyira, mi is 
beleszólunk a magyar kultúra mozgalmaiba.

A Filharmónia Társaságnak azonban ezek a sikerek gondot adnak, nem kis gondot. 
Az eddigi kilenc hangverseny produkciói olyan színvonalat állapítottak meg, és a közön
ség igényeit, várakozásait úgy felcsigázták, hogy most már igazán nehéz programot 
csinálni, közreműködőt válogatni. Mert a nívó kötelez. És az ilyen dolgokban nincs 
veszedelmesebb, mint a stagnálás. Csak előre, csak előre. Mindig többet, mindig jobbat.
-  (Igen, igen, csakhogy -  miből? Miből? Ez az ijesztő kérdés nyom le mindent mindad
dig, amíg a Filharmóniai Társaság anyagi terheit valahogyan sem csökkentik, amíg nem 
lesz Szabadkán megfelelő hangversenyterem, amíg a színház kibérlését a társaság hor
ribilis pénzzel fogja megfizetni, amíg a városi zenekart drága pesti zenészekkel kell 
kiegészíteni, amíg... Szóval mindaddig, amíg a szabadkai kultúrális viszonyok hozzáfej
lődnek a filhamónikusok nívójához.) Hanem azért a Filharmóniai Társaság a közönség 
szeretetérc, állandó, biztató érdeklődésére számítva, nem riad vissza a legnagyobb 
áldozatoktól sem, és semmi fáradságot nem kímélve készül az 1911. február 8-án tartan
dó tizedik, jubiláns hangversenyre.

Ez a koncert az előkészületekből és az előjelekből ítélve igazán nagyszabásúnak ígér
kezik. Grandiózus program van tervbe véve.

Erkel Ferenc Ünnepi nyitánya lesz az első szám: a nagy magyar zeneszerzőmek, hazai 
szimfonikus zenénk atyamesterének pompás, lendületes alkotása. Méltó megnyitója az 
ünnepi estnek, amelynek Piece de resistance-ja Beethoven kolosszális harmadik szim
fóniája lesz, a négy tételből álló Eroica. Ebben a közel egy óráig tartó hatalmas műben 
a nagy mester új utakat tör és félelmetes erővel, a géniusz hatalmával tépi szét a köte
lékeket, amelyek őt a régi formákhoz hozzáfűzték. Hogy az Eroica mily óriási
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nehézségeket ró az előadókra, azt el lehet képzelni. Azazhogy csak akkor lehet elkép
zelni, ha az ember egy kicsit kézbe veszi a partitúrát, amelyben a zenekar összeállítása 
a következő: kéUistdob, két trombita, három kiirt (valószínűleg az első esel. hogy egy 
zeneszerző két kiirt helyett hármat alkalmaz), két fuvola, két oboa. kél klarinetl. két 
fagott, vonósötös. -  Ugv hogy a Filharmonikusok rendes, ötven lagú oreseszterc való
színűleg erősítésre fog szorulni.

A hangversenyre közreműködőül nagy utánjárással és nagy áldozattal sikerült a 
vezetőségnek a világhírű magyar hegedűművésznőt, Geyer Stefit megnyerni. Geyer 
Stefi hangszerének legelső rangú mestere, aki a magyar névnek már sok nagy7 dicsősé
get szerzett az ország határán kívül, Német-, Francia-, Spanyol-. Orosz- és 
Angolországban, sőt túl a tengeren, Amerikában is. Szépséges fiatal leány, aki pár év 
előtt mint csodagyermek tűnt fel, de művészete a gyermekévek elmúltával nem csene- 
vészedett el, hanem csak erősödött, és most virágjának teljében pompázik. Nálunk 
Szabadkán Goldmark híres, három tételből álló hegedűversenyét fogja játszani a fiihar
monikus zenekar kíséretével. Na és persze egy csomó egyéb dolgot, zongorakísérettel. 
Erzésteljes, meleg tónusa, fölényes intelligenciája és nehézséget nem ismerő virtuoz
itása, azt hisszük, itt Szabadkán is oly elementáris erővel fogja meg majd a közönség 
lelkét, mint mindenütt.

A jubiláris hangversenyt rendező bizottság, melyet a Filharmóniai Társaság leg
utóbb tartott választmányi ülésén küldött ki, permanenciában van.

(Bácskai Hírlap, 1910. december 11.)

4. Zeneművek és zenei szakmunkák kritikái

Ifj. Lányi Ernő: Virágénekek

Öt szép dal, édes, bájos, erőteljes magyar nóta. Es mind eredeti, egytől egyig, ami 
nagy szó, nagy szó különösen, amikor a szerző a legnagyobb magyar dalköltőnek, Lányi 
Ernőnek (a Ne sírj. ne sírj, Kossuth Lajos nóta szerzőjének) tulajdon édes gyermeke. Aki 
nem győződik meg róla, nem hiszi el, hogy ilyen körülmények között csak szó is lehes
sen arról, hogy bárki egy ilyen nagy zseni nyomasztó közellétének ellenére is teljesen 
új, eredeti zenei gondolatokat tudjon teremteni. Valósággal fiziológiai abszurdumnak 
látszik a dolog. Mi is egy nemével a hitetlenkedésnek vettük kezünkbe Ifj. Lányi dalfü
zetét. -  „Érdekes lesz megfigyelni, hol csendülnek meg az apának a gondolatai.”  -  
szólottunk. De nem kerültek elő sehonnan se. Új, nemes magyar melódiák, bájos, erő
teljes és főképp eredeti hanggondolatok voltak a kottapapiroson. Merjük állítani, hogy 
a magyar dalirodalomnak legelőkelőbb termékei közé sorozhatok a fiizet 1. és 5. számú
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dalai. De a többi is egytől egvig érdekes. (A sikerüli szövegekei Gulyás József, egy fiatal 
poéta írta.) A magyar zeneirodalomnak ezl a legújabb érdekes eseményét ajánljuk a 
nemes muzsika barátainak. -  (A dalfüzet ára 2 korona 40 fillér. Kapható a szerzőnél 
Miskolcon.)

(Bácskai Hírlap, 1905. október 7.) 

Érdekes új kották
A fővárosi hangjegypiacon a szezon végére néhány érdekes kotlaújdonság bukkant 

föl. Lányi Ernőnek egy dalfiizete és egy melodrámája (Klökner Ede kiadása) és Kálmán 
Imrének két dala (Bárd kiadása). A dalfüzet címe: A vár: hat hangulatos, mélyérzésíí dal 
van benne. Érdekes a dalok prozódiája. A magyar népdal tudniillik nem tartja be a pro- 
zódia szabályait. Lányi új népdalaiban a prozódia tökéletes, a ritmusok sajátosan 
hozzáidomulnak a szakaszhoz. Lányi melodrámája, Zách Klára. Arany balladájához 
készült. Apró motívumokból épül fel. amelyek nagyon jellemzőek, magyarok, s modern
ségükben meglepőek. Kázmér vágyakozásának motívuma, a templom jelenet (közép- 
korias orgona-stílusban), a lányokai jellemző édes dallam, a kétségbeesés motívuma mind 
drámai erejűek. Az egész munka a megcsinálásában nemes, finom. Zichy Mihály illuszt
rálta Arany balladáit, Lányinak a zenében kellene elvégezni ugyanezt! ( A másik érdekes 
újdonság Kálmán Imre két dala a Bernátból. A Sárga a babám.... és Czinkotára megy a 
helyiérdekű... kezdetűek. Tréfás, duhaj nóták és mégis komolyan kell beszélni róluk. Egy 
zeneszerző, aki minden képzettsége és finom, sőt lúlfinom ízlése mellett újra tudja érez
ni a valódi utcai hangulatokat, s azt, hogy mi kell a népnek. Budapest lelkének hajtásai 
ezek a dalok, akárcsak Fleltai és Molnár Ferenc krokijai. Báj és humor van bennök.

(Budapesti Napló, 1907. június 15.) 

Hetényi-IIeidelberg új dalai
Egy fájdalmas ember dalai cím alatt tizenöt dalt adott ki Hetényi-Heidelberg Albert. 

A szerző, aki mint kuplé-komponista esztendőkig megérdemelt népszerűségnek örvend
hetett ( itt új területen, a nervózus és szentimentális modern műdal területén 
mutatkozik be. Tehetsége, találékonysága itt sem hagyja őt el. Csupán egyszerűségét, 
könnyedségét kell nélkülöznünk. Túl nagy eszközökkel dolgozik. Ez érthető, hiszen az
előtt folytonosan a legegyszerűbb eszközökre és legszimplább formákra volt utalva. 
Most meg akarja mutatni, hogy mit tud. A legkomplikáltabb eszközökhöz nyúl és komp
likálja a formákat oll is, ahol az egyáltalán nem indokolt. Innen érthetjük meg, hogy 
miért szól olyan vastagon, súlyosan az ő zongorája. Miért olyan operaszerűek, tragiku
sak az ő énekszólamai. Melodikája igen figyelemreméltó, invenciózus. Harmóniái olykor
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erőszakoltak. Dalai közül nekünk leginkább tetszettek az Ernőd Tamás versére írt 
Berek erdő, Ady Alvó csókpalotája. Kosztolányi verse, .4 húgomat a bánat eljegyezte és 
Somlyó Zoltán Esket az ősze. A zene belső természete mindenütt drámai, közvetlenül, 
és nem stilizáltan illusztrál. S ez hibája minden dalának. De legkevésbé a fent említet
teknek. Azért Hetényi mégis igen tehetséges zeneszerző. Mi azt hisszük, hogy érdekes 
operát tudna írni. A drámaiság, az objektivitás hiánya, ami itt hiba, ott erénnyé válik!

(Világ, 1912. április 19.)

5. Beszámolók hangversenyekről, operabemutatókról 
és dalestély ékről

Budapesti levél
Bunnester hangversenye

1905. november 10.

Burmester Willy, a nagy svéd hegedűművész az idén is eljött Budapestre, hogy az ő 
kedves magyar közönségének is juttasson évi aratásából. Mert nagy munkája vala néki 
ez esztendőben is.

Közönséges rossz frázis volna bárki másra, ha írnok: „Játéka újra fejlődött” .
Az ördögbe is: egy 38-40 éves emberről van szó! Nem pedig valami zeneakadémiai 

növendékről. Es mégis ki kell mondani, hogy Burmesternek a „komoly, megállapodott, 
nagy művésznek”  játékában még most is évről évre új dolgokat lehet találni.

Nagy dolog ám ez, tekintetes felebarátaim: igen nagy. Amivel csak azt szeretném 
mondani, hogy nem láttam még muzsikus-virtuózt, aki ennyire komolyan venné -  s aki
nek ennyire joga lenne komolyan venni -  a művészetet, mint Burmesternek.

Azt a szenvedélyt, amellyel Sarasate a hegedűt kezeibe ragadja, azt a biztos nyugal
mat, mellyel Sauer a zongorához ül, azt a kifejezésbeli erőt és térséget, amelynek 
példájául Pethes Imrét, a színészt szeretném idézni: Burmester egyesíti magában, bizo
nyos puritán és áhítatos gondolat- és érzelemvilággal egyetemben, melyről azt szeretem 
hinni, hogy északi hazájából hozta magával. Az Ibsenek, Tolsztojok hónából, hogy szer
tevigye magával a világba. Ez a valami teszi őt minden előadóművész között 
legnagyobbé, kiket csak ismerek.

-  Ennek az embernek a művészet nem játék és nem pénzkereseti forrás! -  szólok 
magamhoz, ahányszor Burmestert hallom -  mert ő a művészetben olyan valamit ad 
nekem, amit mástól nem kapok meg.

Nem kapom meg azt a férfias meggondolásban megnemesedett értelmezését a nagy 
zeneszerzőknek, nem kapom meg azt a hosszú, erős munkával leszűrt kifejező előadást,
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mely egy percre se modoros. Nem modoros -  hanem stílszerű. (Ez a stílszerűség nem 
Mozart, Bach vagy Paganini korának a sablonjaiból van átszámítva a modern hegedű
iskolák tabelláin a mai hangversenytermek számára -  hanem egyszerűen Burmester 
megformált, ércbe öntött (mit beszélek!) véleménye, filozófiája: Mozart, Bach vagy nem 
tudom én -  Paganini muzsikájáról.)

Ez az a kincs, melyet csak Burmester osztogat: rengeteg munka eredménye. Tessék 
csak elgondolni, mielőtt Bach /hVjél -  technikailag nem nehéz, rövid zenemű -  hang
versenyelőadásra vitte volna, előzőleg két esztendeig készült reá. Igaz, hogy mikor végre 
előadta -  egyhangúlag a legelőkelőbb Bach-interpretátorok sorába került. Csakhogy ő 
nem Bach-interpretátor, mert ha Beethov ent játszik, akkor meg az sül ki a dologból, hogy 
nem találhattak embert a földgolyóbison, aki így játszaná Beethovent. Es ha Mendels
sohnra térünk, vagy a franciákra: Rameaura, Saint-Saéns-ra: egyformán áll a dolog.

Burmester addig ugyanis nem játszik semmit el, míg az emberét a maga módján el 
nem magyarázhatja nékiink.

Es ez a becsületessége, ez az életreszóló komolysága, amellyel a művészetét kezeli: 
teszi őt a világ egyik legnagyobb művészévé.

Az északi germán faj egy emanációja az ő művészete. Azé a germán fajé, mely ha a 
világ vándorává válik is, megemlékszik a hűvös levegőről, melyben született, az ország
ról, ahol a kékszemű emberek teremnek. A téboly, ahol hazájáról azt tartják, hogy a 
dolgokról halálos komolysággal kell gondolkodnia annak, aki él.

Mikor ismerek művészeket, akik ügyeskedésekből és eltanulásokból lettek ünnepel
tek és gazdagok, akkor Burmester lábai elé a királyok koronáit szeretném rakni.

%

Szükségét éreztem, hogy ezeket leírjam (nem bolond dolog ilyent mondani?), mert 
látom már a holnapi sok újságban a nyolcsoros tudósításokat arról, hogy ez a fejedelem 
„jött, látott és győzött” . A cinikus és léha pesti népség helyett íme: lelkesülök én az önök 
számára.

(Bácskai Hírlap, 1905. november 12.) 

Yvonne de Tréville a „Bohéméletében
Mióta az Operaház műsorában Puccini uralkodik (két éve), Yvonne de Tréville im

már a negyedik Mimi. Es az igazi Mimi. Ezért a kijelentésért meg kell, hogy bocsássanak 
nekünk az Operaház kitűnő művésznői, akik jól, sőt elsőrangúan játszották ezt a szere
pet, mert, hajh, mégis csak a francia érzi meg Párizst elsősorban. Ez természetes.

Yvonne de Tréville hangja -  szeretném így mondani -  egyszerű hang. Nincs tömve 
mellékhangokkal (mint annyi szoprán), s a lebegés épp úgy hiányzik belőle, akár csak
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a remekbe készüli fuvolák hangjából. Ez a naivul üde hang a Mimi hangja. Emellett 
Tréville kisasszony káprázatosán nemes színjátszóképesség. Valósággal kínos volt néz
ni partnerének, Gábornak gesztusait, amelyek sehogy sem illenek egy melodrámába. 
Puccinit mégsem szabad staggione m odorban játszani.

A francia színésznő' operai deszkákon is módot tudott találni a reális színjátszásra. 
Önkéntelenül is eszünkbe jutott a Nemzeti Színház, ahol viszont a Yérdi-operák játék
stílusában játsszák meg a legújabb embereket is.

A közönség lelkesedve becsülte meg Trév ille kisasszony művészetét.

(Magyar Szemle, 1906. május 31.) 

Az operai hét
A főváros zenei életének az elmúlt héten három úgynevezett érdekessége volt.

1. Lunardi tenorista, szerződött tag első fellépte Verdi Otellójában. 2. Puccini Pillangó
kisasszonyának repríze. 3. A várva-várt Tristan és /so/de-előadás elhalasztása.

Lunardi tipikus olasz tenorista. Jól bánik a hangjával. (A hangja is elég értékes.) De 
hogy sokat nyertünk vele, nem lehet éppen mondani. Mert úgy áll a dolog, hogy nálunk 
egyelőre nemigen lesz keletje a nagy olasz operáknak, viszont Lunardi csak ezekben hasz
nálható, amiből következik, hogy 36.000 korona fizetése ellenére se tudják őt kihasználni.

A Pillangókisasszony reprízét kíváncsian vártuk, az elmúlt szezon legnagyobb sikerű 
darabjának címszerepét Sándor Erzsi kapta meg. Valóban reá várt az eltávozott 
Szamosi Elza szerepe. Kiderült azonban, hogy ő -  Sándor Erzsi -  aki mindeddig csupa 
koloratúrás szerepet énekelt, bizony nem találhatta bele magát csak úgy egyszerre a 
Puccini-féle drámai, sőt tragikai éneklési formákba. A játéka ugyanezen okból szinte 
nem tudta feledtetni a másik Butterfly játékát. Emellett azonban egészben igenis illúzi
ót keltett, nemes művészettel énekelt és szép sikert aratott. Gábor, a partnere szintén jól 
énekelt és meg is játszotta a szerepét. Ilyenformán a Pillangókisasszony újra elfoglalta 
diadalmas helyét a repertoárban.

A Tristan és Isolde szombatra kitűzött előadását nem tartották meg. Yasquezné 
lemondta Isolde szerepét. S jóllehet az igazgatóság a Bohémélettel akarta kárpótolni a 
közönséget, a táblás házból félig üres ház lett. aminek az oka sehol másutt nem keresen
dő, mint az általános bosszankodásban. mely a nekikészülődött, sőt kiéheztetett
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wagneriánusok táborában kitöri. Látni kellett az elégületlen arcokat. Az emberi csaló
dásnak egész garmadája hömpölygött az Opera foyerjában.

(Magyar Szemle, 1906. október 18.) 

Tristan és Isolde

Budapest, október 17.

Kedden este került színre az Operában Wagner géniuszának ez a monstruózusan 
szép alkotása. Az előadásról, amely csak tizenegy óra után végződött, ma részletesen szá
molunk be.

Akartuk és kívántuk mindannyian ezt az előadást. Holott ő a többiekkel átadta azt 
az emberiség örökségéül, mégis nagy ritkán élvezhetjük. Sehol se adják nagyon sűrűn. 
Nálunk a bemutató után (1901) ugyan sokat játszották, de azután rövidesen bebizo
nyult, hogy a Tristan és Isoldét csak úgy lehet adni, ha állandóan adják. Ennek természetes 
oka van. Wagner e művében a legszertelenebbet, a legeredetibbet nyújtja, mindazok 
közt, amit az ő sajátos költői egyénisége (amelyben egyesül a festő, a szobrász, a költő 
és a zenész) valaha is produkált. Nem kiilsőek ezek a szertelenségek. Belsőek, annak a 
sajátos művészetnek a forrongó kialakulását mutatják, amely az összes művészetek test- 
véresiiléséből keletkezik. Tolsztoj azt hitte erről a -  mondjuk ki: -  melodrámáról, hogy 
nem organikus művészet-fejlődési produktum; sőt nem is fejlődés, hanem dekadencia. 
És kicsúfolta Wagnert. Ma nem teszi ezt senki. Csodálkozva érezzük, hogy a jövő  zené
jének elérkezett a jelenje és szívdobogó izgalommal érezzük át a hosszú melódiákban 
beszélgető szerelmesek életét. Amely mindnyájunké is lehet -  csakhogy megszürkülve, 
megkopva; ahol a bezúzott várkaput esetleg egy fölfeszített szállodai szoba ajtaja 
helyettesíti. Ezek az érzések keresik csak igazán a nagy, dekoratív romantikái! A mi 
apró dolgokban bonyolódó hangulatéletünkben este megkívánjuk a heroikus beállításo
kat, az érzelmek óriási cresccndóját és a nagyszerű megoldások melódiájának tragikus 
élvezeteit. De éppen azért, mert ilyen különleges második idegéletet él bennünk a Wag- 
ner-muzsika, roppant érzékenyek is vagyunk minden részlete iránt. Az előadás csekély 
hibái sokkal inkább bántok, mint például egy régibb fajta operában, amelyet meghall
gatunk, de amelynek világa sohase jut ilyen kapcsolatba a lelkűnkkel. Es itt az ok is, 
hogy különösen a Tristan és IsoldéI miért nem lehet csak úgy adni. Rendkívüli nehézsé
gek hárulnak minden közreműködőre, a karmestertől kezdve le egészen a színházi 
szerelőig. És ezeket a nehézségeket csak sok, nagyon sok izzadós próbán lehet leküzde
ni. Erre pedig nincs elég idő. Sehol sincs sok, de nálunk különösen kevés. A lehetőségek 
korlátai között mozgott tehát az egész előadás, amely korlátok majd szűkre szorultak, 
majd szélesre tágultak.
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Bochnicsek Tristanja általában megfelelő volt. Hiányzott belőle az a heroikus játék, 
amelyet Anthesnél csodálunk, de szépen deklamált és stílusosan énekelt. Hangja helyen
ként határozottan fáradt volt, majd ismét jól csengett. \ksquezné mint Isolde újra 
tanulságot tett kvalitásairól, de egvszersmint arról is, hogy az olasz iskola neveltje. Játé
ka és deklamációja helyenként inkább egy Yerdi-operába illetlek, Brangene nehéz 
szerepében Berts Mimi nyújtott igen jót és jellemzetest. Takáts volt talán a leginkább a 
helyén. Kurwenálja tökéletesnek mondható. Szendrői Marke király szerepében meglepő
en sokkal job b  volt, mint a többi repertoár-Wagnen'kben. Gáborról. Dériről, Kertészről 
kell még dicsérettel megemlékeznünk, hogy az összes szereplőkről hírt adjunk. A közön
ség, amely az utolsó helyig megtöltötte a színházat, nagyon hálás volt és még a harmadik 
felvonás után is kihívta a szereplőket. A zenekar Kerner István vezetése alatt lelkesen 
dolgozott, de a tőle telhető legjobbat csak akkor fogja produkálni, ha a közönség érdek
lődése az operát hosszabb ideig a repertoáron tartja. Ez általában az egész előadásra is 
áll. S ebben a reményben csatlakozunk mi is az előadást tapsoló közönséghez.

(Budapesti Napló, 1906. október 18.)

Cseh vonósnégyes
A budapesti hangversenyközönség nem régi, de annál kedvesebb ismerőse -  a cseh 

vonósnégyes -  ma tartotta a szezonban első hangversenyét. Az idén tudniillik már egy 
három hangversenyből álló ciklus rendezésére mert vállalkozni az impresszáriójuk. A 
négyes tagjai ma is a régi erős legények, Herold kivételével, aki új ember. (Az eltávozott 
Nedbal helyett.) Hoffmann, Suk, Herold és Wihan ma is tanulságot tettek arról, hogy a 
világ egyik első quartettjét képviselik. Műsorukban két úgynevezett klasszikus mű sze
repelt. Haydn G -dúr és Beethoven F-dúr vonósnégyese. A keltő közé ékelve pedig Novák 
D-dúr vonósnégyesét mutatták be. Csodálatra méltó volt a csehek stílusérzése. Alig 
hiszem, hogy ugyanazon emberek három ilyen különböző műnek ennyire tökéletes 
magyarázására képesek lennének, mint ők. Nemcsak a Haydn és Beethoven szakcionált 
muzsikáját értelmezték tökéletes nemességgel, hanem a modern Novak-féle quartett elő
adásában is megmutatták, hogy a cseh nemzet fiai, akik a muzsikára születtek, a hangok 
misztériumainak könnyű, tiszta megértésére és megértetésére. A közönség nagyon 
vegyes érzelemmel fogadta Novak zseniális, új utakon született munkáját (amelyben a 
vonósnégyes formáinak, sőt eszközeinek szerencsés tágítását is üdvözölhetjük)... -  pe
dig ismételjük, a magyarázás elsőrangú volt. Sokan értelmetlenségnek tartották, mások 
tanácstalanul bámultak az utolsó akkord után, ismét mások mesterkélt gondolatsze
génységnek és föltűnni akarásnak ítélték. Aránylag csak a közönség csekély része 
ismerte föl a bemutatott quartett szépségeit és szenzációs finomságait. Ezt mint histori- 
kumot föl kell jegyeznünk a mai hangversenyről.

(Budapesti Napló. 1906. november 6.)
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Lavotta szerelme
Az Operaház bemutatója. Szövegét írták Bérezik Árpád és Farkas Imre. Zenéjét szerziette Hubay Jenő

A premier-estélyek puskaporos levegője 111a tolult be az Operaházba e szezonban 
először... Es a magyar muzsikában megint tovább vagyunk egy lépéssel. Nemcsak 
tovább, hanem feljebb is. Hubay dalműve határozott jelentőséges nyeresége a magyar 
művelődésnek.

Hubay mint zeneszerző mindig egyenes úton haladt. Kutatta, hogy mit lehet csinál
ni a magyar zenével. Szívósan kereste az organikus fejlődés és a továbbfejlesztés 
lehetőségének utait. Érdekes, amit a magyar ritmusokkal cselekszik. Molnár Géza állít
ja -  és igaz -  hogy a portatót, a legatót, a vontatottságot, a ritmikai határozatlanságot 
kedveli. Hubay a staccatót is érvényesíteni akarja, és megkeresi ennek az érvényesítés
nek az útját. I j  operája dús ilyen fölfedezésekben, amelyek a muzsikus fülében 
megannyi apró szenzációt jelentenek. Egy zeneszerző a mese hőse. A magyar zene egyik 
első katonája: a szerencsétlen Lavotta János. Szentgyörgyiéknél kézfogóra készülnek, 
de a menyasszony valami nyomasztó sejtelemtől szenved. Nem szereti a vőlegényét. Mást 
fog szeretni. Vár valakire. Megcsendülnek a Lavotta hallgatójának (Elsőszerelme) végze
tes motívumai. Ezt szeretjük. Ez modern, izgató. Es Hubay zseniálisan használja ki, 
hangszerelésben, hangkeverésben egyaránt modernül, meglepően. A kézfogó vidám 
hangulata csakhamar felhőssé válik. Aradi, a vőlegény összetöri egy cigánypurdé hege
dűjét, aki erővel „muzsikálni akar az uraknak” . A purdé anyja megátkozza a házat. Ez 
a jelenet zeneileg elsőrangú érdekességíí. De gyülekeznek a vendégek. Megjő Lavotta is. 
Jól előkészített hősi megérkezés. És mégse wagneres. Legjobb barátja menyasszonyá
nak eljátssza az új lakodalmasát. Itt egy pillanatra megcsap bennünket a tragédia fojtó 
levegője. De azután ünnepi vidámságba olvad fel minden. Lavottát, a kóbor zsenit ün
nepük. A második felvonásban a lakodalomra készülnek. A menyasszony sápadt. Már 
halálosan szereti Lavothát. Kiküldi az öltöztető-lányokat és zongorához ül. A lakodal
mast, a szomorúan vigadó, ünnepélyes nótát játssza. Bejön Lavotta. Búcsúzni jött. A 
lány küzd magával, emlékezteti ígéretére, hogy a templomban orgonálnia kell. Most a 
fordulópontnak kell jönni. Újra halljuk a Lavotta Első szerelmének izgató, sejtelmesen fi
nom töredékeit. Azután jő  a vallomás. Itt a hallgató teljes feldolgozása következik. Az 
egész darab centruma. Nagyon nehéz zeneszerzői feladat. A melódiát magát modern 
operában nem lehet az énekesnek a szájába adni, amit Hubay teljes sikerrel el is került. 
(Es Takáts valósággal remekelt. Percekig zúgott a taps.) A lány nem tud határozni, 
elküldi a költőt, „utazzék el” . A nagy izgalom után víg jelenetek következnek. Pedig 
Hubay tudatosan nem dolgozik túlságos kontrasztokra. Lakodalmas népség. Köztük a 
násznagy. Mindez nagyon kedves, korfestő. A lakodalomban az insurgensek egy száza
da is részhesz. (A szövegírók nem okolták meg eléggé, de a zeneszerző megokolja.)
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Nemsokára megjő a menyasszony is. Indulnak templomba. No most valaminek történ
ni kell. Elhallgat az ének... és a szomszédos templomban zúg az orgona, rajta a Lavotta 
szerelme. Ez a jelenet nagyhatású, tragikus erejű, pompás. A menyasszony ledobja-a fá- 
tyolt. Nagy zavar. Itt be kéne fejezni a felvonást. (Hogy Lavotta beáll katonának, azt 
ráérünk később megtudni; a szövegírók hibája, amelyen javítani kell.) A harmadik fel
vonás az insurgensek táborában játszódik le. A tábor nyugodni készül, takarodó! fiinak. 
Itt egy pazarul megkomponált karéneket hallunk. Az ének mind jobban halkul, végre 
elvész. Frenetikus hatású volt. Megismételtették. A pásztorsípon megszólal Lavotta nó
tája, a Cserebogár, de ő „nem  kérdez többé soha semmit”  a cserebogártól. Ebben a 
nyomasztó, szomorú hangulatban megérkezik a vigasz. A leány, a menyasszony utána 
megy az igazi szerelmesének.

Ez a jelenet zeneileg nem elég intim. A hangszerelés tömött, sőt lúltömött. A beállítás 
túl heroikus. Egymáséi lehetnének már, ha a költőnek nem volna ellensége a sors. Az elke
seredett vőlegény üldözi a csábítót. Vízvári jelenet. A lány a fegyverek közé fut. Öt találja 
a kard, kiszenved néhány perc alatt. Itt be kéne fejezni az operál. A szövegírók epilógust 
írtak. A nagyvonalú körzene miatt szívesen meghallgatjuk. Lavotta zeneköltői dicsőségé
ről szól ez az epilógus és a dalmű a legszebb magyar nótával, a Cserebogárral végződik.

Az előadás igen jó  volt. Krammer Teréz a hősnő szerepét pompásan játszotta nieg. 
Takáts a címszerepben ma aratta legszebb diadalainak egyikét. A többi szereplők közül 
különösen Déry, Arányi és Berts Mimi tettek sokat a siker érdekében. A rendezésben 
csak a fokosokat, a díszbe öltözött cigányokat és a szintén díszbe öltözött táborozó 
katonaságot kell kifogásolnunk. A közönségre nagyon hatott a poétikus dalmű és a szer
zőket sokszor szólította a függöny elé.

(Budapesti Napló, 1906. november 18.) 

Buisson Mária dalestélye
Egy bájos arcú, fiatal leány énekelt ma dalokat a Rovalban. A plakát operaénekes

nőnek hirdeti, de kedves megjelenése, rafináltan egyszerű öltözéke és aprólékosan 
színező előadása egyaránt az intim művészi hatások kicsiny hangversenydobogójára 
predesztinálják. Egyszerű, zöld bársonjruhában jelent meg kicsiny csipkegallérral, 
rizsporozatlan arccal és kesztyűtlenül. Es hogy ezeket elmondjuk, az éppen úgy a mű
vészetéről való beszámoláshoz tartozik ( ez alkalommal ( mint hogy éneklés közben a 
szöveget rendkívül kifejező arcjátékkal kísérte. Csupa finomság volt a műsora is. 
Scarlatti, Pergolesi, Hándel és Mozart műveit egy bájos leány magyarázta ma nekünk, 
és ez valami csodálatosan szép volt. „S tílu sának , tiszta archaikus zeneiségnek nyoma 
sem volt. Es mégis tiszta, nemes művészet volt Buisson kisasszony minden hangja. A
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X V 111. századbeli francia pásztordalokat hasonlóképpen utólérhetetlenül finom interp
retációban kaptuk. Nem jutott eszünkbe egy percig se keresni, hogy az énekesnőnek 
kiegyenlílelt-e a hangja (mert nem kiegyenlített ( utólag m ondva). Az énekiskolája azon
ban kitűnő, lélegzetvétele, trillái ( természetesen ( kifogástalanok. Leheletszerű 
Janóiban, crescendóiban és decreseendóiban valódi lélek ( és nem énekművészet ( volt. 
0  maga is úri nonsalansszal mintegy háttérbe helyezte a különben nagyon szép, nem 
tömör hangját. Wolf dalait, amelyekhez olyan nagy intelligencia és frazírozóképesség 
szükséges, gyönyörűen énekelte. Grieg, Brahms, Strauss. Debussy1, Fauré szerepeltek 
még a műsorán. Egy meglepő, szellemes Debussy-féle dalt megismételtettek. Általában 
a szépszámú közönség nagyon rokonszenvesen fogadta a művésznőt. Az estélyen a kísé
rője. Casella spanyol zongoraművész önálló számokkal is szerepelt; méltó társa a 
partnerének.

(Budapesti Napló. 1906. november 29.) 

Mérő Jolán zongoraestélye
Azok, akik kedvelik az éles distinkciókat, azt mondják, hogy a magyar zongora-mű

vésznők közölt ma a legelső Mérő Jolán. Ha már erről van szó ( igazuk van. Legalább a 
mai hangverseny erős impressziói ulán föltétlenül ez volt a mi véleményünk is. Ha az 
ember rövid időn belül sok zongoraművészt hall, ritkán kerül abba a helyzetbe, hogy 
ilyen lelkes kijelentésre vállalkozzék. Az erős, mély meghatottságok mind ritkábbakká 
v álnak, s a művészi gyönyörködésnek valami olyan átlagos, szemlélődő és kontemplalív 
jellegű fajtájában van részünk, mint a buzgó múzeumi látogatónak. Ilyen körülmények 
között a szenzáció ritkaság, de kétszeres gyönyörűség. Röviden szólva, nekünk már 
Godovszky hangversenye óta nem imponált annyira zongorás, mint ez a rózsaszínru
hás. fiatal leány, aki ma zongorázott a Rovalban. Saxlehnernek, a magyar zeneszerzőnek 
D-dúr szonátája volt műsorának első száma. Egyúttal a munka bemutatója. A négyté
teles és az egyes tételekben igen különböző német mesterek hatását eláruló munka 
egészben érdekes alkotás. A szerző mindenütt küzd a belső formákkal, s ebben Brahms- 
ra emlékeztet. Ötletei vannak, de nem tudja kihasználni őket. Pedig néhány pikáns 
hangkeverési gondolat nagyon újnak tetszett, sőt tetszett is. Ami szép volt benne, azt 
kihozta belőle Mérő Jolán művészete. Sokféle színt tud adni a billentyűk hangjainak, 
ebben is hasonlít Godovszkyhoz. A fortéiban ritka erő és mélység van. Külön meg kell 
mondani azt is, hogy Mérő Jolán a technika szuverénjei közé tartozik. Billentésének 
sajátos módjában rejlik a rendkívüli színezőképessége is. Ezt a rendkívül dfferenciáló- 
doll új technikáját különösen az újrára adott Brassin-félc Feuerzauberhtn csodálhattuk 
meg. Műsorának fő érdekessége volt egy Schumann sorozat. Chopin c-moll nocturne- 
je, Heimann zseniális Elfenspieljt és Liszt fejezték be a műsort. Liebestraum]a ulán 
percekig zúgott a taps. A virágerdő. amellyel a pódiumot elborították (mert végre is
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Mérő Jolán ifjú, szép lány) ( semmit se ront le az est művészi értékéből. Mint halljuk, a 
Nemzeti Zenede idejekorán megtette a lépéseket, hogy Mérő Jolánt, egykori tanítványát 
itthon tartsa. Valóban szégyen lenne, ha őt is. mint Dohnányit, elveszítenők.

(Budapesti Napló. 1907. január 16.)

Culp Júlia dalestélye
Culp Júlia ( a szép. okosszemű Culp Júlia ( megjött ma este. Későn érkezett, de 

annál szívesebben láttuk. Egy mosolygós, erős, de mindenekfelett bájos, pirosarcú lány
tól, aki hozzá igazi művésznő, hallottuk a világirodalom erotikus dalait. Egyenletes, 
sötétes színű mezzoszopránján, amely magában véve semmikép se föltűnő, csodálatos 
melegséggel magyarázta Schubertét, Brahmsot, H. Golfot és R. Strausst. Talán még a 
Schubert-dalok interpretációja ellen kifogást lehetett tenni. Hiányzott kissé a széles, 
patetikus német stilizáltság, amelyet Lappé, Riickert, Goethe verseiből Schubert is 
átvett. De a Brahms-sorozatnál már felmelegedett a közönség, különösen egy Hcrmann 
Lingg költeményére komponált dalt (Immer leider) megdöbbentő árérzéssel juttatott ér
vényre Culp Júlia. Végül pedig ( azoknak, akik kissé egyoldalúnak találták olvatag 
pianóit és elhaló falzeltjeit (amelyeket az eddigi dalok természete megkövetelt) ( egy rit
mikus, harcias erejű dallal felelt (Dér Schmied). A Brahms-ciklus annyira tetszett, hogy 
ráadást kellett adni. Persze a dal legnagyobb mesterének, Wolfnak a dalai keltették fel 
ma is a legnagyobb érdeklődést. Schubertét, sőt Brahmst is nehéz deklamálni, Culp se 
birkózott meg velük, de Wolfot, aki a szavakra gondolta ki a melódiáit ( könnyű. A 
Mausfallen-spriichleinU ezt a bájos kis zenei ötvösmunkát megújrázták. A Strauss-ciklus, 
két ráadással, zárta be a hangverseny t. Ezek között a pompás, izgató illatú zenei cseme
gék között föl kell jegyeznünk a Morgen címűt, amelyet a minap Messchaert-től 
hallottunk. Culp Júlia ugyanazzal a széles, csak gyengén patetikus árnyalással énekel
te, mint a hollandi mester. Az egész est egyike volt azoknak, amikor az intim zenét, a 
hangverseny pódiumon is (amely bizony nem az ő birodalma) teljesen élvezni tudjuk. A 
zongora mellett Wolff Erich rendkívül ízléses és gyakorlott zongorakísérőnek bizonyult.

(Budapesti Napló, 1907. január 22.)

A zsidónő
Az Operaházban ma Halévy operáját, A zsidónőt adták, Rossi Giulio vendégfellépté

vel. Az olasz basszista Brogni bíbornok szerepét énekelte. A hangja nem tipikus basszus; 
elég meleg, egyenletes, mély bariton. A frazírozásában ugyan hiányzik az intelligencia 
világító ereje, de legalább tud énekelni és lélegzetei venni. Természetesen az olasz éne
kesek nagy részétől megszokott staggione stílusban játszik: Lunardinak ma e téren
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partnere akad. A két honfitárs láthatólag örült egymásnak és annak, hogy jó  jelenete
ket csináltak. Pedig Halévy muzsikája részleteiben még nem avult el annyira, hogy 
az ilyen ének- és játékmodort megtűrné. Benkó' karmester, aki a zenekari dirigálta 
(nagyon finoman, elegánsan ( világosan meg tudta értelni velünk, hogy valóban így van 
a dolog. Az eló'adás különben elég jó  volt. Vasquezné nagyon szépen énekelt, nemesen 
játszott. Szilágyiné, Richter jól megállták a helyüket. Természetesen a legnagyobb sike
re Lunardi magas céinek volt. Dehál hogy is lehel azt elképzelni, hogy ilyen cék mindent 
le ne nyomjanak!

(Budapesti Napló, 1907. április 26.) 

Bellincioni Gemma
A nagymama szekrényében, a legalsó fiókban régi képesújságok pihennek. A hetve

nes, nyolcanas évek elfeledett szépirodalmi hetilapjai. Azokban meg lehet találni 
valahol Bellincioni Gemma arcképét. És ma, ahogy élő valóságban a Royal pódiumára 
lépett ez a megcsodált szépséges gyermekkori képemlék -  úgy éreztük, hogy az idő ke
rekei villámgyorsan recsegve visszafelé fordulnak, és valami csoda történik: Bellincioni 
Gemma, a hervadás bájában százszorosán megszépülve, pompás fekete hajjal, mély 
dekolletásban, mint a Ma énekművészetének egyik csodálatra méltó képviselője jelent 
meg. A mosolya és a bókolása a nyolcvanas évekből való, a művészete azonban friss, 
ifjú, elragadó. A Carmen Habaneráját érzékien, kábítóan szépen és tüzesen énekelte. A 
temperamentum fojtottan lobogó lángja az interpretálás meglepő intellektualitásában, 
a frazírozás egyéni finomságaiban fokozott erővel lobogott. -  Műsora az új olaszok leg
jobb  operáiról volt összeállítva. A nagy énekesnő hangja alig látszott fáradtnak. 
Énektudása, melyet az elsőrangú olasz iskolától kapott -  kitűnően konzarválta ezt a 
remek orgánumot. A hangverseny kicsiny, de igen előkelő közönsége nagy lelkesedéssel 
ünnepelte a kitűnő primadonnát. Az estélyen közreműküdött Kosaniecky Ligi, fiatal 
orosz hegedűművész, aki a többek között Goldmark hegedűversenyének eljátszásában 
elsőrangú kvalitásairól tett tanúbizonyságot.

(A Polgár, 1908. október 28.)

Svárdström Valborg
Thomas operáját, a Mignont ma este nyilván Svárdström Valborg kedvéért elevení

tették fel. És csak az ő javára óhajtjuk betudni a közönség nagy érdeklődését. Elvégre 
a többi szereplők is kitűnő művészek, de a muzsika unalmasságait -  amelyekről nagy
anyáink annyi dicsérettel nyilatkoznak -  csak emez északról jött érdekes és filigrán 
hölgy miatt vagyunk hajlandók elviselni. Svárdström asszony, aki mint Mignon fekete 
parókával fedi el tüneményes és elragadó szőkeségét: valóban kárpótlást tudott adni
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önfeláldozásunkért. Csiszolt, biztos és mindentudó énekesi mivolta, eleven friss színész- 
művészete feledtetni tudta csekély indiszpozícióját is. Realizmust, igazságot és újságot 
vitt a metodika nehézkes momentumaiba, és eleven, mindvégig ambiciózus játékával 
szinte felbuzdította és szuggerálta a partnereit. Egyébként nincsen különös okunk reá. 
hogy a rendezés sivárságán sajnálkozzunk. Svárdström asszonyt pedig szeretnénk 
valami igazán neki való szerepben hallani. Miatta sürgősen be kellene tanulni Mozart kis 
operáját. a Szöktetést.

(A Polgár, 1908. november 19.)

Mesevilág
Bemutató az Operaházban

Vasárnap este mutatták be az Operaházban Nedbal Oszkár és Novák László balett
jét, a Mesevilágot. A szüzsé rokonszenves. Gyermekkori olvasmányainkat az Opera 
színpadán újraélni, holmi fantasztikus és stilizált muzsika kíséretében! Ez pompás 
lenne!... Sajnos azonban, Nedbal muzsikája nem elég fantasztikus, nem eléggé légies, hogy 
kielégítse várakozásainkat. Részleteiben finom és bájos is. Megcsinálásában szuverén 
technikáról és szerzőjének nagy esztétikai tapasztallságáról beszél. De az emlékek fel
hőkben úszó kék fellegváráig ez a zene nem emelkedik soha. Nedbal személyesen dirigált. 
Egy pillantás erre az arcra meggyőz, hogy viselőjének temperamentumában a meséknek 
az az intenzív visszaálmodása, amely ezt a sziizsét zenében magyarázni egyedül van 
hivatva: hiányzik. A Nedbal zenei perspektívája közönséges. Nem mer elrugaszkodni a 
táncformák banális talajától, és a melodikája, a harmóniái, holmi pszeudo-modern ka- 
kofóniák mellett is, a régi muzsikális fogalmak szűk korlátai közt mozognak. Mindentől 
eltekintve, a partitúra an sich -  ismételjük -  szellemes, tartalmas. Novákot, a szövegírót 
ugyancsak a fantázia szegényessége jellemzi. Néhány újságszámba menő színpadi trük
köt látunk, de a balett kiegyeztetése és összeköttetése a pantomimiával sem hat szervesen. 
Rokonszenves a szándéka, de a kivitelhez bátortalan. A maga nemében ügyes és változa
tos koreográfiát Guerra írta és tanította be -  pompásan. A főszereplők közül kiemeljük 
Nirschy Emíliát, Pallai Annát, Smeraldit, Bradát.

(A Polgár, 1909. március 16.) 

Zenekari hangverseny
A kedves arcú, nagvhomlokú, törzsökös kemény kis német: Loewe Ferdinand ma 

újra elérkezett hozzánk zenenkarával, a Wiener Konzertverein-nal. A közönség, mely 
zsúfolásig megtöltötte a Vigadót, a régi szimpátiával fogadta a kitűnő bécsi muzsikuso
kat. Mégis érdemlik. Egytől-egyigambiciózus, jó  zenész mind. A produkciójuk kivételes
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nagyszerűségéért, tökéletességéért azonban mégis csak elsősorban a karnagyukat illeti 
az elismerés. 0  az, aki a partitúrák holt anyagából élő művészetet csinál. 0  az, aki új
ságot tud nekünk mondani sokszor hallott dolgokban is. 0  az, aki régi véleményeinket 
egy-egy már ismert zenedarabról újra formálja. Vékony pálcájával rámutat, hogy mit 
és hogyan nézzünk. „E z így van és ez meg emígy!”  Mindannyiszor meg kell döbbennünk 
az igazságának egyszerűségétől, közvetlenségétől, magától értetődő mivoltától. ,,Ez az. 
csakugyan ez az” , szólunk és nehezen lelkesedő tenyereinket hálásan tapsba visszük egy 
ritka karmester-zseni ünneplésére. A Wiener Konzertverein ma esti műsorát Beethoven 
VII. szimfóniája nyitotta meg. Hihetetlen frissességet, eleven erőt, drámaiságot, modern 
levegőt vitt bele Loewe. Mint ahogy kell is, mert hiszen a hangjegyekben ott van. Har
m óniaiig , ritmikailag és szerkezeti tekintetben ez a szimfónia speciális helyet foglal el 
Beethoven munkái között. (A Filharmonikusoktól megszoktuk, hogy éppen olyan olvm- 
posi nyugalommal játsszák, mint az I.-t szokás.) Ez a valami, ez a sajátos íz végig 
logikusan benne volt minden hangban, a tempókban, a dinamikában, a kontrasztokban. 
Aki még hasonló jó  előadásban ezt az opuszt nem hallotta, annak fogalma se lehet róla, 
hogy < I> m ics o d a < I>  is tulajdonképp a VII. szimfónia. Paul Dukas ouvertureje, a 
Polyeucte újdonság volt. Igen finom, elegáns zene, de erő és az invenció dolgában meg se 
közelíti szerzőjének híres scherzóját, a Bűvészinast. Tipikus arrivée-munka. A siker bab- 
érainak kényelmes pamlagán, feketekávé és finom cigaretta mellett, skrupulizálások 
nélkül születhetett. Tematikája kissé unalmas és szerkezete lenge. Ezzel szemben az 
instrumentáció nem tud kárpótolni, éspedig nem azért, mert ez elvileg lehetetlen, 
hanem mert a szerző enemű törekvése speciálisan nem sikerül. Csajkovszky V szimfó
niája tette teljessé a műsort. Ennek második és harmadik tétele, továbbá a 
Beethoven-szimfónia befejezése után percekig ünnepelték a karmestert és zenekarát.

(Világ, 1910. december 10.)

Zenekari hangverseny
A Wiener Konzertverein mai, második hangversenyén Strauss Richard Itáliából cí

mű zenekari suite-jét hallottuk. Még az első opuszok közül való. Tegyük hozzá: a 
legjobbak közül. Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy mi Strauss fiatalkori munkáit 
szeretjük legjobban, hanem azt, hogy az Itáliából suite a.legfrissebbek, legérdekesebbek 
közé tartozik, amit ez a nagy német valaha írt. Csupa ifjúság, tágranyílt szemű impresz- 
szionizmus, bátorság és öntudatos erő ez a zene. Nincs egyetlen mondvacsinált -  
írvacsinált -  át nem érzett, meggyőződés nélküli része. Emellett bizonyos szerény elő
kelőség jellemzi. Halljuk -  már gyakran halljuk -  a contrafagotot és azokat a vészes 
orgonapontokat, amely momentumok később mint modoroságok jelentkeznek Strauss 
partitúráiban, de ezek itt még igazán újságok, friss, kellemes invenciók, ügy képzeljük 
a dolgot, hogy Straussnak, mikor már több helyütt hallotta ezeket az első munkáit,
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különösen megtetszettek bizonyos hangzások és színek. Ezeket azután mind sűrűbben 
és mind pregnánsabban keverte ki. Végül pedig csak ezekkel a festékpamatokkal dolgo
zott. Persze, nevetséges volna őt ezéri elítélni: az egyéniség hangsúlyozása a modern 
művészet egyik fő törekvése. Mégis különösen bájos és szimpatikus az ilyen nagyszerű 
kezdő-munka, amelyben a komponista egész lehetsége még v alami szemérmes, kamaszos 
bátortalanságban reprezentálódik. A suite-let a közönség teljesen megértette és befeje
zése után hatalmas ovációkkal üdvözölte a karmestert. Loevve a komplikált partitúrái 
klaszikus tisztasággal juttatta érvényre. Úgynevezett zenekari pózok nagyítóüveggel 
sem volt felfedezhető. Még egy porszemecske se. Minden szólam tisztán a maga szépsé
gében, rajzában élt. M ormogó, érthetetlen nagybőgő-szólamokat nem hallottunk. 
Sforzandók árán el nem sikkasztottak itt egyetlen rézfúvó-frázist sem. (Ugyebár jól 
ismerjük ezt a zenekari kényelmi trükköt!) A hangverseny műsorát Csajkovszky 
Patétikus szimfóniája. Wagner 7mta/i-ouverture-je és Isolde halála tették teljessé.

(Világ, 1911. december 10.)

6. Egy kéziratban maradt tanulmány töredék
A zeneértés nyelvtana

[A tervezett könyv tartalomjegyzéke és első fejezete]

Tartalomjegyzék

1. Az élet -  mozgás (változás).
2. A művészet -  élet.
3. A zene -  élet.
4. A zene Schopenhauer szerint: micsoda.
5. A ritmus és melódia kialakulása példákkal. (A munkadal nem lehet primér. A sze

relmi dal az elsődleges képződmény.)
6. A legelemibb dalforma példákkal. (Magyar nóta.)
7. A zene története, a nagyzenei formák fejlődése.
8. A hallás fejlődése. Az opera és instrumentáció.

Wagner és Beethoven, Puccini.
A zeneművészet nagyjai; mindenkiről pár jellemző szó.

Az ionelmélet jó , mert hiszen az atomokat nem bontja.

Az élet -  mozgás
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I .
Az életnek csak egyetlen jelensége van: a mozgás. Amit látunk, amit felfogunk belő

le: arról végső elemzésben kiderül, hogy mozgás, mozgás és ismét mozgás.
A mindennapi tapasztalás bizonyítja, hogy a tárgyak a föld felé esnek, azaz hogy a 

földnek v onzóereje van. Eötvös Lóránd báró bebizonyította, hogy a földnél jóval kisebb 
tömegek is (például egy hegy) a tömegükkel arányosan szintén rendelkeznek vonzóerő
vel. Ebből belátható bizonyítás nélkül is, hogy a legkisebb tömegű anyagnak: a 
paránvnak szintén tulajdonsága a vonzóerő. Mi következik ebből? Képzeljünk el egyet
len anyagparánvt (atomot) az üres térben. Bármily nagy vonzóereje volna is, nem 
hozhat létre mozgást, sőt el se mozdulhat a helyéből. Ellenben: mozgást kapunk, ha 
tőle bizonyos távolságra egy második atomot képzelünk el. A két atom a bennök levő 
vonzóerő révén kölcsönösen hat egymásra, vonzzák egymást, egymás felé mozgásba jö n 
nek. Ez a legegyszerűbb mozgás, amelyhez csak két atomra van szükség, hogy 
létrejöhessen: az elemi életjelenség, az életnek a legegyszerűbb mintája és form ája, 
amely azonban egyúttal a legbonyolultabb, legmagasabb rendű anyagrendszerekben is 
tulajdonképp teljesen ugyanilyen, azonos.

Ez a mozgás tehát mintája és példája minden képzelhető életműködésnek, magának 
az Életnek. Mintája minden fizikai, kémiai, biológiai, patológiai, sőt asztrológiai jelen
ségnek is.

Atomok hatnak egymásra a bennök rejlő vonzóerő révén: íme ebből származnak 
az összes életjelenségek, azaz -  mozgások. Például:

1. A molekula-alakulás.
2. A molekulabomlás.
3. A növényi és állati test fogamzása.
4. Elete-életének minden mozzanata.
5. Halála (felbomlása).
Minden, amit az életben látunk, kivétel nélkül ezt hirdeti, ezt bizonyítja, ezt mutat

ja : „ím e, atomok hatnak egymásra!”  Az égiháború, az eső, a hegyomlás, az utcán felbukó 
kisgyerek, a kutya, amely csont után szalad, a hajnal, az alkonyat, a csókolózó szerelme
sek, az író, aki a papirosa mellett ír... mindez: atomok egymásra hatása és mozgása.

II.
Az összes fizikai, kémiai, biológiai tapasztalatok, törvények és igazságok csak ezt a 

föntebbi principiális élettörvényt mondják el különböző fogalmazásokban. Valamennyi 
csak erre jut, erre konkludál -  hogy tudniillik az élet: atomok egymásra hatása. New
ton törvénye, Kopernikusz törvénye, a kémia törvényei, a biológia megállapításai mind 
csak arról világosítanak fel, hogy hát hogyan is történik ez a mozgás, milyen sokféle
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változatai, kombinációi és permutációi mennek végbe a természetben. A mozgásnak eme 
kiszélesített fogalma szerint tudniillik az atomok minden helyzetvállozása, azaz minden 
kémiai jelenség: mozgás. Márpedig a szerves és szervetlen élet egyaránt kémiai változá
sok sorozatának tekinthető'. Tehát mozgásnak tekintendő: az érzékelés, a gondolkodás, 
az izommunka, a csírasejtek keveredése stb... mert mindezek a folyamatok, alapjában: 
kémiai változások és más módon fel sem foghatók. Viszont ez a felfogás, ez a látás a ter
mészet minden jelenségéhez kulcsot ad és a lehető megismerés legtávolabbi 
határvonaláig vezet el bennünket.

III.

A mozgási optimum

Már most térjünk vissza az elemi életjelenséghez, az egymásra ható, egymás felé 
mozgó két atomhoz. Tegyük fel, hogy két arany-atomról van szó, tegyük fel továbbá, 
hogy a közöttük lévő távolság igen kicsiny, mondjuk 1/100.000-rész milliméter. Amint 
az atomok egymás felé közelednek: a sebességük egyenlő marad, megvan azonban az a 
tendenciájuk, hogy ezt a sebességet lehetőleg növeljék. Törekszenek a lehető legnagyobb 
mozgásra: a mozgási optimumra. Erre egy módjuk van: ha szervezetbe lépnek, ha egy 
organizmussá alakulnak, ha rendszerbe egyesülnek a legelemibb organizmus, a moleku
la alkotására. (Ez esetben: aranymolekula.) A molekula azonban nem képzelhető el más 
módon, mint hogy az a két atom mozgó rendszere. Egy kis világegyetem ez, amelynek nap
ja nincs, csupán két bolygója, amely két bolygó az ellipszis-alakú pálya két, 
geometrikusán ellentétes pontján egyenlő sebességgel kering. Ezzel nem állítjuk, hogy a 
két atom sebessége a pálya különböző fázisaiban nem változik, hanem csak azt kíván
juk hangsúlyozni, mint magyarázó, feltevésünkhöz tartozó tényt -  hogy a sebességük 
minden időpontban egyenlő. Ezeket a mozgó anyagrendszereket a maguk ultra
mikroszkopikus valóságában ma még nincs módunk megismerni és tanulmányozni. 
Lehet, hogy sohase is lesz rá módunk. Azonban a csillagos ég mikroszkópjai: a távcsö
vek módot adtak reá, hogy az anyagrendszereknek néhány valóságos szisztémáját 
megismerjük. Ilyen szisztémák: a.) a föld a holddal b .) a nap a bolygókkal és azoknak 
holdjaival, szóval a naprendszer c.) kél vagy több nappal bíró, bonyolultabb naprend
szerek. Ezek az óriási organizmusok, amelyeknek életét nagy fáradtsággal, évezredek 
szívós munkája árán kilestük, leírtuk, hogy azután a leírásokból, a tényekből valahogy 
kiokoskodhassuk ennek a mozgásnak, ennek az életnek a törvényeit. Ezeket a törvénye
ket fel kell használnunk és fel szabad használnunk. Amint a föld v onzóereje volt az első 
és egyetlen objektív tény, amely szükségképp rávezetett arra a következtetésre, hogy 
tömegnek, tehát a legkisebb tömegnek (az atomnak) is vonzóereje van -  éppúgy matem- 
atice következik, hogy ugyanazok a törvények, amelyek ezeknek az óriási tömegeknek
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(nap, bolygók) a mozgásában érvényesülnek: érvényesek a náluknál végtelenül kisebb 
tömegeknek, az atomoknak a mozgásában is. Miután látjuk, hogy az életben nincs más. 
mint mozgás, miután látjuk, hogy minden je le n s é g e d  mozgás, nem lehel és nem szabad 
feltennünk, hogy ez a mozgás valahol a mikroszkópi méretek határain alul megszűnik. 
Képzeljük csak el a naprendszert ultramikroszkópos formában. Tegyük fel, hogy egy 
sok atomból összetett vegyülel-molekuláról van szó, amelyben a különböző atomok 
nagysága ugyanazt az arányt tünteti fel, mint amelyet a naprendszer napja, bolygói 
és holdjai képviselnek. Ha a tömegek aránya ugyanaz, akkor a mozgások arányának is 
azonosnak kell lenni, miután a mozgásnak végeredményben csak egyfajta determinán
sa van, s ez: az egymásra ható tömegek vonzóereje, amely viszont csak a tömeg 
nagyságától (minőségétől) függ. Fogadjuk el ezt, amit a kémia még nem bizonyított, se 
amit valószínűnek kell tartanunk, hogy a különböző elemek atomjainak nagysága, 
tehát vonzóereje is különböző, és akkor nem lesz nehéz ezt a naprendszert -  ezt a 
molekulát—elképzelni.

A központban egy nehéz fém (például ezüst) atom van, ez a nap. A bolygók külön
böző S (kén), As (arzén), 0  (oxigén), Nitrogén stb. atomok. A föld a holddal -e g y  Oxigén 
és egy Hydrogén atomból álló rendszer; (úgynevezett gyök, olyan form áció, amely ma
gában meg nem állhat, mint ahogy egy Oxigén és egy Hydrogén atomból álló molekula 
nincs is, és sohase is jöhet létre, ellenben a H (1 )0 (1 ) gyök igenis szerepel számos mole
kulában.) A Jupiterre a maga kilenc holdjával szinte találhatunk kémiai analógiát -  de 
nem ez az, ami bennünket érdekel. Mi csak azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy ebben a 
láthatatlan kis molekulában az atomok belső mozgásának lefolyása teljesen azonos kell, 
hogy legyen a naprendszerbeli mozgásokkal. A Kopernikusz-, a Newton- és Galilei-féle 
törvények épp úgy érvényesek itt, mint amott. Ha az erők aránya, a tömegek száma és 
viszonya azonos -  a mozgások lefolyásának, végbemenésének is azonosnak kell lenni. Nem lehet 
másképp. Kérdés, hogy lehet-e ebben kételkedni? -  Nem. Képzelhető-e élet, amely nem 
mozgás? -  Nem. Képzelhető-e anyag, amely nem mozog? -  Nem. Képzelhető-e másvala
mi, mint anyag? -  Nem. Képzelhető-e mozgás, amely nem az anyag alaptermészetében, 
a tömegben, a vonzásban leli eredetét? -  Nem. Ha a nagy tömegnek és a kisebb tömeg
nek a vonzóerejét, mint principális tulajdonságot bizonyítottuk, lehetséges-e a 
legkisebb tömeget enélkiil elképzelni? -  Nem.

(OSZK. Fond 457/25.)
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Rákai Orsolya

(Utószó Csáth Géza zenei írásaihoz)

„M otívum okról, a melódiákról, a ritmusról, szóval ezekről az úgynevezett formai, 
zenei alakulatokról nem lehet beszélni. Ki kell nyitnunk a fülünket, a szívünket, be kell 
állítanunk a lelki tükörrendszerünket, amellyel először a benyomásokat, másodszor 
saját magunkat a művészi élvezés pillanatában és harmadszor a vizsgálódó énünket 
figyeljük meg és akkor nem fog érdekelni semmi más bennünket, mint az, hogy kicsoda 
Strauss Richárd és hogy kik vagyunk mi magunk, Es hogy ami eközben esik, jó  vagy 
rossz-e?”  (Salome. Strauss Richárd zenedrámája: először adta ma a boroszlói operatársulat a 
Király Színházban.)

Beszéljiink-e a zenéről, és ha igen, hogyan? Elképzelhető, illetve megengedhető-e 
„ jó l ismert”  zenei, zenetörténeti jelenségek más, esetleg nem szigorúan zenei szempon
tú, de érdekes felismerésekkel kecsegtető megközelítése? Erdemes-e elfogadni egy 
különös alkotó játékszabályait, és -  próbaképpen -  bejárni az általa felkínált utakat? 
Csáth Géza zenekritikáinak, zenei tanulmányainak és írásainak e mostani, minden 
eddiginél teljesebb kiadását olvasva nehezen tudunk szabadulni ezektől a kérdésektől, 
amelyek gyakran meggátolják a gyakorló zenészeket abban, hogy közelebbről megvizs
gáljanak egy-egy elsőre merésznek, szokatlannak vagy netán dilettánsnak tűnő 
kijelentést.

A gyönyör skolasztikusa, ahogy Szentkuthy Miklós nevezte Csáthol, az élvezet pil
lanataiban is állandóan igyekezett ébren tartani az analizáló öntudatot. Az élmények, 
de különösen a gyönyör különféle formái -  az evés, az ivás, a szerelmi élet, a kábítósze
rek, a zene által okozottak egyaránt -  egyszerre jelentettek számára tapasztalatot és 
kísérletet az experimentum mindkét jelentését kihasználva. Spontán tapasztalat és mes
terségesen előidézett „kísérlet”  egyaránt folyamatos reflexiójának tárgya volt, éppúgy 
keverve szubjektivitást és objektivitást, ahogyan művészet-, illetve életszemléletében is 
elválaszthatatlanul keveredtek művészeti és természettudományos vonások. Sajátos, 
egyszerre empirikus és teoretizáló látásmódja, művésznek „túl tudományos” , tudósnak 
„túl művészi”  kijelentései, elemzései előtt sokszor álltak már tanácstalanul vagy idegen
kedve értelmezői. Talán ez az egyik oka annak is, hogy zenei írásai máig nem találtak 
zenetörténész-elemzőre.

A zenetörténetben Csáth Géza, a zenekritikus, annak jogán kapott helyet, hogy az 
elsők között (sőt bizonyos szempontból elsőként) fedezte fel Bartók nagyságát. Egyál
talán nem vonjuk kétségbe ennek jelentőségét, de kételkedünk abban, hogy egész zenei
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munkásságában, ami ráadásul eddig ismeri életművének legterjedelmesebb részét teszi 
ki, ez lenne az egyetlen említésre érdemes tényező. A XX. századi magyar zenetörténet 
olyan térképre emlékeztet, amelyen két szomszédos ország (Bartók és Kodály) igen rész
letes rajza látható, szomszédságukban néhány jóval nagyobb léptékben ábrázolt kisebb 
területtel, valamint számtalan apróbb-nagyobb fehér folttal. Egy utószónak nem lehet 
célja, hogy feltérképezze őket. az érdeklődő olvasó azonban a szöv egeket lapozgatva ön
kéntelenül is rajzolgatni kezd a kritikák és tanulmányok szélére, megpróbálkozva 
legalább körvonalak, látképek felvázolásával.

*

Az életrajzokból közismert, hogv Csáth Géza -  pontosabban Brenner József -  1904 
őszén. Pestre érkezése után az orvostudományi egyetemre iratkozott be. Eredetileg ze
nésznek készült, azonban tudása sem a hegedű, sem a zeneszerzés tanszakra nem 
bizonyult elegendőnek. A hegedű ennek ellenére élete végéig elkísérte, zeneművei pedig 
(néhány kivétellel, amelyek még életében megjelentek) hagyatékának terjedelmes, máig 
feldolgozatlan részét alkotják, annak bizonyságául, hogy a zeneszerzéssel sem hagyott fel.

Zenei „előéletében”  több érdekes mozzanat is van. Az talán nem meglepő, hogy gye
rekkorától kisebb-nagyobb darabokat szerzett, vagy hogy élénken foglalkoztatták az 
irodalom és a zene határterületeinek problémái. Az viszont már annál inkább, hogy a 
zenélés és zeneszerzés mellett igen korán felkeltette az érdeklődését a zene elmélete és 
története is. Az önképzőkörbe, saját bevallása szerint, csak azért iratkozott be, hogy 
Beethovenről, Wagnerről, Chopinről és Lányi Ernőről felolvasson. (Dér, 1980. 137.). 
Egy ekkoriban írott, a „magyar hagyomány”  és a kortárs magyar és külföldi zeneiroda
lom meglepően jó  ismeretéről tanúskodó önképzőköri dolgozata pedig kísérlet a magyar 
zene fejlődésének rövid összefoglalására.

Néhány szabadkai műkedvelő hangversenyről gimnazista korában írt kritikája után
-  melyek szintén olvashatók a jelen kiadásban -  1904-ben már budapesti tárlatokról, 
könyvekről, hangversenyekről és színházi eseményekről tudósítja rendszeresen a Bács
kai Hírlapot, s lassan a fővárosi újságok is megnyílnak előtte. 1906-ban az új magyar 
irodalmi és művészeti törekvések felé nyitni kívánó Magyar Szemle. és Vészi József lap
ja, az új magyar irodalom nagy ígéreteit (mint Ady, Kosztolányi, Szép Ernő, Lengyel 
Menyhért, Bíró Lajos) munkatársai közt tudó Budapesti Napló is közli írásait, s utóbbi
nak az év őszétől zenereferense lett.

Deménv János, aki 1971-ben bő válogatást adott ki Csáth zenei írásaiból, kiemelte, 
hogy az első zenekritikusként eltöltött évad egybeesett a magyar kulturális élet történe
tének fontos fordulópontjával: 1906-ban jelent meg az Uj versek Ady korszakos 
jelentőségű kötete, és a magyar szecesszió egyik kulcsfigurájának, Lechner Ödönnek 
Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz című emlékirata, ekkor nyílt meg Rippl-Rónai 
József nagyszabású retrospektív kiállítása, ekkor fejeződtek be Bartók és Kodály első
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népdalgyííjtő útjai, és az év végén látott napvilágot első közös népdalfiizeliik. Csáth 
Géza kortársként, de életkorához képest meglepően széles rálátással tudósított ezekről 
az esem ényekről Zenei írásai közt szaporodtak az elméleti és történeti kérdéseket bon
coló tanulmányok, s amikor 1909 őszén átpártolt a Polgár című laphoz, melynek keretei 
csak kisebb terjedelmű kritikák megjelenéséi tették lehetővé, e nagyobb tanulmányok 
nagyrészt az időközben megindult Nyugatban találtak helyet.

A következő évben ismét más lapnál találjuk: utolsó két zenekritikusi évadját a 
Világnál töltötte. 1912 őszén azonban már nem tért vissza az ..éjszakai esztétizáláshoz”
-  valószínűleg azért, mert a megelőző két esztendőben egvrc rendszeresebben fordult a 
morfiumhoz, és nem volt képes többé arra a rendszeres és koncentrált életmódra, amit 
a zenekritikusi, az orvosi és az írói munka összeegyeztetése megkövetelt (vö. Szajbély, 
1989. 114-115, 190.). A morfium áthelyezte a határokat és a hangsúlyokat, s a zenei 
estek, hangversenyek illetve azok szavakba foglalása nem jelentették többé számára azt 
az élményt, mint korábban. Ahogy (1916-ban) némi töprengés után unokabátyja Tinta 
című kötetéről sem írt már ismertetést, bár -  mint írja -  ötletei lettek volna, ám „ jo b 
ban ízlett megmaradni a naiv, de ízléses olvasó szerepében, aki csak élvez, és mulatságát 
nem rontja a tudat, hogy az olvasottakról írásban számot kell adni.”  (Csáth, 1997.270.)

A kor, amelyről Csáth tudósít, jelentős változásokat hozott a zenében, ezek azonban 
logikus folytatásai voltak azoknak a tendenciáknak, amelyek a klasszikus összhangzat
tant alapul vevők szerint a nyugat-európai zene utolsó mintegy háromszáz évét 
jellemezték. Még a „hagyományokkal való szakítás”  gyakran hangoztatott program jai
nak képviselői is szervesen kapcsolódtak a hagyományhoz, mivel annak elveit (ha 
tagadva is) alapul véve alakították ki saját álláspontjaikat. Ennek felismerése kedvezett 
az olyan evolucionista, rendszerszerű elképzeléseknek, amilyen Csáthé is volt.

A kiindulópont, a funkciós tonalitásnak nevezett zenei gondolkodásmód olyan ren
det hozott létre, amelyben minden egyes hangnak meghatározott helye és szerepe van, 
nemcsak közvetlen környezetében, de bizonyos értelemben az egész zeneműben is. 
Finom, de pontos szabályok által hierarchiába rendezett (harmóniai alapú) stabilitási- 
instabilitási viszonyok ezek, amelyek a várakozás felkeltése és kielégítése, a feszültség 
és feloldás (disszonancia és konszonancia) dinamikája segítségével hatnak: minden ze
nei „kérdés”  „válasz” , minden feszültséget a neki megfelelő oldás követ. E dinamika 
minél teljesebb megvalósulását segíti elő, hogy nemcsak a dallam és a harmónia, de a 
hangsúly, a hangerő, a hangszín, a ritmus, és a tempó viszonyai is részt vehetnek ben
ne. A várakozás által meghatározott irány és az így létrejövő mozgás a mű minden 
szintjén ismétlődik: a hangok frázisokba rendeződnek, azok a választott műfajnak meg
felelően ismét nagyobb egységekbe, és így tovább, a kontrasztok segítségével szoros 
egységbe rendezve az egész művet.
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A funkciós tonalitás rendszerétől való távolodást lényegében a feszültség és oldás 
közti távolság fokozatos növelésével érik el. Mozart korától ahol egy megfelelő ponton 
alkalmazott teljes zenekari crescendo hallatán önkéntelenül felemelkedett ültéből a 
közönség. Wagnerig, aki a Trisztánban kifejezetten arra törekszik, hogy a lehető legtávo
labbi pontig feszített vágyakozásunk ne teljesüljön, egyre magasabbra lendül az inga; 
elérve végül kilengésének maximumát, az elszakadási pontot.

Gyorsította ezt a távolodási folyamatot az is, hogy a zenei köztudatba olyan zenei 
(alap)anyagok kerültek be, amelyek a fentebbi értelemben nem voltak tonálisak. A 
„régiség”  preraffaeliták és részben a szecesszió által propagált újrafelfedezésének és a 
gyarmatbirodalmak fennhatósága alá vont egzotikus kultúrák megismerésének a zene 
területén is megvoltak a maga analógiái. A múlt század második felétől egyre nagyobb 
méreteket öltöttek a „régi zene” (azaz a barokk és -  fokozatosan -  a reneszánsz) fel
élesztését és megismertetését célzó törekvések, és új lendületet kapott a különböző 
népzenék feltárása is. Ez utóbbiban nagy szerepet játszott az 1889—90-es párizsi világ- 
kiállítás, ahol az érdeklődők orosz, cigány, balinéz és arab zenéktől kezdve a 
legkülönbözőbb európai, afrikai és ázsiai népek zenéivel ismerkedhettek meg. Az anna- 
mi gamelán zenekar által is használt penlatónia és egészhangú skála például Debussy 
művészetében (aki lelkesen számolt be élményeiről) indított el mélyreható változást, de 
ez csak az egyik forrása a diatonikus skála egyeduralmát megtörni szándékozóknak, 
akik a diatónia mellé (vagy helyére) új hangsorokat kívántak állítani. A funkciós tona- 
lilás egy lett a választható lehetőségek közül, méghozzá nem is túl lelkesen fogadott 
lehetőség: sokan elavultnak, meghaladottnak, „holt nyelvnek”  tartották, amelyen ugyan 
nagy és szép dolgok íródtak egykor, de amelyen ma már senki nem beszél.

Az önálló magyar zenei nyelv kialakítására tett erőfeszítések végigkísérték a 19. szá
zadot, és új lendületet kaptak a századfordulón a népdalgyűjtő mozgalom 
megélénkülésekor. A 18-19. századi előzmények után, amikor a korabeli célkitűzések
kel összhangban még nem elsősorban a népdalok zenéjére koncentráltak (bár 
megpróbáltak dallamokat is összegyűjteni), immár a magyar zene művészi nyelvének 
megújítása lett a cél. Az irodalmi nyelvújításhoz hasonlóan itt is élénk és ideológiai 
motívumoktól egyáltalán nem mentes viták tárgyává vált, hogy mi számít igazán ma
gyarnak, mi az, amiből valódi magyar műzene jöhet létre, és mi a szigorúan megrostált 
alapelemek legmegfelelőbb felhasználási módja. Maga a népdal fogalma is jelentős vál
tozásokon ment keresztül a 20. század első évtizedeiben: Bartók például még egyáltalán 
nem zárta ki belőle a „zenei közköltészetet”  (ahogyan Csáth sem), csak -  különbséget 
téve „városi”  és „falusi”  népdal, parasztdal között - ,  az utóbbit bizonyos rousseau-i 
nosztalgiával többre értékelte. A Vikár Béla által Erdélyben megkezdett népdalgyűjtés 
Bartókban és Kodályban lelkes folytatókra talált. Később egyre többen csatlakoztak 
hozzájuk, és a gyűjtőterület is egyre szélesedett, belekerült a Kárpát-medence egészé
nek népzenei hagyománya, sőt. jóval távolabbi (pl. arab, török) népeké is. Az újonnan
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felfedezett népzenén alapuló modern magyar zene kialakításának kedvezett a fentebb 
említett helyzet is, hiszen e népdalok is új, „egzotikus”  hangsorokon alapultak.

E kísérlet azonban a századelő' sokszínű, forrongó zenei életében csak egy volt a sok 
közül, bár számos körülménynek köszönhetően később kizárólagossá vált és lassanként 
visszamenőleg is homályba borította az egyéb törekvéseket. Szinte minden korabeli 
európai zenei irányzatnak voltak kísérletező kedvű hazai képviselői, akikre ma már 
néhány, a korszakkal behatóbban foglalkozó zenetörténészen kívül senki nem 
emlékszik. Csáth azonban még részrehajlás nélkül foglalkozott későromantikus 
zeneszerzőkkel éppúgy, mint impresszionistákkal vagy az általa „szecessziósoknak”  
nevezettekkel; atonális szerzőkkel éppúgy, mint „népdalköltőkkel” , operett- és kuplé- 
írókkal. írásaiból egy irigylésre méltóan változatos, tarka, kaleidoszkópszerű zenei világ 
tárul elénk, amely érdekességén túl fontos és máshonnan nehezen megszerezhető 
adatokat tartalmaz a korabeli Budapest nemzetközi színvonalú hangversenyéletéről 
és azokról az elfelejtett szerzőkről, akiknek néhány műve (hogy Dobszay Lászlót idéz
zük) talán meglepetést okozna számunkra, ha lenne lehetőségünk meghallgatni, 
újraértékelni őket. (Dobszay, 1984, 342.)

A számtalan új mű bemutatóján kívül a régebbiek is állandó részét alkották a mű
soroknak. Megtudjuk például, hogy a „nagy klasszikusokon”  kívül a pesti közönség 
folyamatosan találkozhatott az épp ekkoriban fellendülő régizene-mozgalom hívei által 
feléleszteni kívánt, Bach előtti korszak zenei termésével is, sőt, bepillantást nyerhetett 
az előadásmód körüli vitákba is. Csáth cikkei így azok számára is igen fontos tanulsá
gokkal szolgálnak, akiket a művek interpretációjának (és ezek értékelésének, 
megítélésének) nehezen hozzáférhető és alig ismert története érdekel. Legyenek 
Wagner-operák vagy Schubert-dalok, Mozart-szimfóniák vagy Beethoven-szonáták, 
Debussv-művek vagy Brahms-kamaradarabok: a közönség többféle felfogással szembe
sülhetett, és Csáth kritikáinak igen fontos részét képezi e felfogások értelmezése, 
értékelése. Mindig kiemeli, ha egy-egy művet más is játszott már a szezonban vagy a 
közelmúltban, és összeveti a különböző interpretációkat.

E kritikákat olvasva kitűnik, hogy a század első évtizedeinek előadási szokásai 
korántsem voltak egysíkúak, szemben a közkeletű vélekedéssel, amely szerint ekkori
ban „néha szinte már mindegy, hogy mit játszik a művész -  a fontos az, hogy soha nem 
látott-hallott virtuozitással tegye azt. Szorosan összefügg ez a beléptidíjas hangverse
nyek múlt századi általános elterjedésével és az új, nemrégiben meggazdagodott 
polgárság viszonylag alacsony igényeivel: a pénzéért rendkívülit akart hallani.”  (Per
nye, 1981, 22.) Csak szigorú megszorításokkal fogadhatjuk el e véleményt, amelyet a 
kortárs Tóth Aladártól a zeneszociológiával is foglalkozó Pernye Andrásig sokan osz
tottak. Csáth írásaiból az derül ki, hogy virtuóz és virtuóz közt (ha e kifejezés a minél 
teljesebb technikai tökéletességet jelenti) nagy különbségek voltak, és bár néhányan 
kétségkívül joggal kaphatták meg az „öncélú”  jelzőt, a többség játékában nem elsősor
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bán bámulatos képességeik fitogtalása volt a cé l hanem a mű -  mindig vitatható -  ér
telmezése. (Tekintsünk most el attól a messzire vezető és szerteágazó kérdéstől hogy 
vajon az „öncélúság”  nem pusztán értelmezői kategória-e, illetve, hogy mennyire lehet 
leegyszerűsíteni és egységesíteni ..a közönség”  fogalmát.) Ehhez hasonló folyton vissza
térő zenetörténeti sablon a ..romantikus (sőt: szentimentális) előadói divat”  is, 
különösen, ami a múlt századi szerzőket illeti. Csáth kritikái egymástól jelentősen, je l
legükben is eltérő Chopin- vagy Schumann-interpretációkról tudósítanak.
Hangfelvételek hiánvában kockázatos dolog állást foglalni ebben a kérdésben -  kétségre o n  c
telen tény ugyanakkor, hogy az említett sablon képviselői is csak „tanúvallomásokra” 
hivatkozhatnak.

Számos zenetörténész ért egyet Eric Salzmann-nal abban, hogy „a huszadik száza
di zene története valamikor 1900 táján kezdődik; ritkaság az ilyen pontos kronológiai 
határvonal.”  (Salzmann, 1980.9.) Ennek az alapvető változásnak talán az a legfőbb je l
lemzője, hogy a zenei gondolkodásmód fentebb leírt átalakulásának következtében 
megszűnik a zenei kifejezőeszközök használatának korábbi egyértelműsége, és számta
lan egymás mellett létező vonatkoztatási rendszer használata válik lehetővé. Míg a 
megelőző korokban a zeneszerzésnek és zeneértésnek egyaránt alapjául szolgálhatott a 
klasszikus összhangzattan és formatan, egyszerre lehatároló és konszenzust biztosító 
korlátokat szabva a zenéről való gondolkodásnak, most épp ez a szilárdnak tűnő alap 
mozdult ki középponti helyzetéből. Egy lett a lehetséges viszonyítási pontok közül, bár 
sokak szemében változatlanul a legkitüntetettebb maradt, „történeti érdemei”' elisme
réseként. Mivel így elképzelhetővé vált, hogy egyetlen szerző életművén belül, sőt, akár 
egyetlen művön belül is olyan különböző vonatkoztatási rendszerekkel szembesüljünk, 
amelyek korábbi, „hagyományos”  tudásunk szerint kizárják egymást, egyáltalán nem 
meglepő, hogy a zeneértés- és értelmezés, a zenéről való beszéd terén meglehetősen 
zavaros állapotok alakultak ki. Nem könnyű értelmezni egy olyan műalkotást, mint pél
dául Hindemith néhány kórusműve, amely az érett reneszánsz madrigálformájában 
Minnesánger-verseket dolgoz fel olyan zenei anyaggá, amely reminiszcenciaként, uta
lásként alkalmaz valódi és imitált középkori fordulatokat, ugyanakkor alapvetően 
atonális és a Schönberg-féle tizenkétfokúság is felsejlik benne. A példák száma szinte 
végtelen. Bartóknak épp sajátos zenei gondolkodásmódjából adódóan majd minden mű
vét idézhetnénk, hiszen formájuk által többnyire tudatosan utalnak vissza valamely 
klasszikus formára, azonban egyfajta „intertextusként”  nemcsak egyszerűen felhasz
nálnak egy hagyományos műfajt, hanem felidézik annak egész sor tekintélyes és 
jelentősnek érzett darabját. Hanganyaguk viszont (bár igen durva megkülönböztetés ez 
anyag és forma közt) egyrészt a népzene sajátos felfogásából és kezelésmódjából, más
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részt a 20. századi irányzatok némelyikének alkalmazásából áll össze; ráadásul idézet
ként vagy utalásként ismét számtalan egyéb motívum is adódhat hozzájuk.

Érthető, hogy a kortársak úgy érezték, régi szótáruk nem alkalmas e bonyolult je 
lenségek leírására, újdonságuk érzékeltetésére. Az, hogy Csáth képzőművészeti, orvosi, 
irodalmi, netán pszichoanalitikai hasonlatokat, kifejezéseket használ, nem elszigetelt 
eset: gyakran találkozunk hasonlóval kortársainál is. Ez nem feltétlenül a dilettantiz
mus jele, ahogyan enyhe idegenkedéssel említeni szokták, hanem részben az imént 
vázolt helyzet következménye, kísérlet az új zenét modernné tevő tulajdonságok meg
ragadására.

„A  zenéről vallott nézeteivel nyomban felkeltette érdeklődésemet. Úgy beszélt egy- 
egy zenekari partitúráról, mintha festmény lenne. Alig használt szakkifejezéseket, de 
annál szokatlanabb szavak hagyták el ajkait (...)”  Debussy ezeket a sorokat épp a dilet
tánsok rémének nevezett Monsieur C roche-ról, kritikai írásainak főszereplőjéről 
mondja (Debussy, 1959.14.) akitől a századelő szinesztéziára érzékeny látásmódja egy
általán nem volt idegen. Csáth, aki szerint Puccini művészetében megtaláljuk 
Baudelaire „bámulatos színmelodizálását, az orosz író, Leonvid Andrejev m egdöbben
tően reális ritmusérzését”  vagy Raffaello „naiv szent tüzét” , és aki Chopin minden 
művében meglátja „melankóliáinak bágyadt violaszínű felhőjét” , szintén igen gyakran 
használ megvilágító képzőművészeti analógiákat. Ljadov Kikimora című műve „érdekes 
és öntudatosan rikító rác-színeiben megragadó opusz” , s e színek nyers, keményen fel
rakott olajfestékre emlékeztetnek, szemben Debussy és követői enyhe pasztelljeivel. 
Max Regernek Hiller egy témájára írt variációja hallatán viszont „a  Lionardo-képek 
hideg sötétkékjei és előkelő elefántcsontszínű világos foltjai jutnak eszünkbe” . Wilde 
Salomé)& Csáth leírásában szecessziós festményekre hasonlít stilizált kontúrjaival és 
finom színeivel, Strauss ennek alapján készült operájában viszont szerinte e stílusele
meket nem találjuk: az ő interpretációja inkább expresszionisztikus, az embereket 
hozzánk közelebb hozó, elevenebbé tevő, színeiben sokkal erőteljesebb, mozgásaiban 
élénkebb. A zenei klasszika előtti korok művészetének felújítását is céljául kitűző í  j 
Magyar Zene Egyesület szándéka Csáth szerint „olyanféle újraértékelés (...), mint ami
lyent a múlt század végén a képzőművészeti esztétikában Ruskin végzett”  (akinek a 
művészet társadalmi szerepéről, terjesztéséről vallott nézetei egyébként Csáthtól sem 
álltak távol).

A ritmus és a melódia képviselik a távlatot és a vonalakat, a harmónia a színeket, s 
ahogy a plein air-festészet kiszorította a modellek és minták után dolgozót, s „rátalált”  
a természetre és a tájképre, úgy „látja meg”  és ábrázolja a hajnalt D’ lndy a zenében a 
„régi kottákból, régi versekből felfűtött fantáziájú”  elődök után. A hangsúly nem azon 
van tehát, hogy a zene kelt-e festészeti asszociációkat vagy éppen fordítva, hanem hogy 
mindkét területen azonos, vagyis azonosnak érzett jelenségek történnek. Szabolcsi Ben
ce a „szabad levegő költészetének”  nevezi a Debussy szimfonikus költeményei, 4 tenger
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és az Ibéria által fémjelzett irányt, s magát Debussyt olyan kísérletezőnek tartja, aki kü
lönleges optikai és lélektani kísérleteivel addig a szélső határig igyekezeti elmenni, „ahol 
a zene beleolvadt az 1900 körüli évek rafinált idegkultúrájába, festőművészet lett és lé
lekelemzés, morfium és tűzijáték." (Szabolcsi, 1940.424.) Richard Strauss szimfonikus 
költeményeiben pedig kortársakat „a színkeverés bátorsága, lendülete és virtuozitása" 
ragadta meg, az irodalmi program, az ábrázoló képességek, az a „retorikus mindentu
dás” , amely miatt Slrausst Liszl és Wagner örökösének érezték. (Szabolcsi, 1940. 
429-430.) Csáth szerint Puccini zenekarában a hangszínek úgy vannak „vastagon föl
kenve, sőt maszatolva” , mint egy, az akadémizmust megtagadott modern festményen: 
közelről semmit nem mutat, a partitúrát nézve úgy tűnik, „mintha ezt a zenét nem is ze
nekarra eszelték volna ki” , de ha az egész képet látjuk, csodálatot kelt valószerűsége.

A partitúra, a kottakép maga is egyfajta sajátos festmény. Monsieur Croche azzal 
döbbentette meg hallgatóját, hogy (némi éllel Wagner és a wagneriánusok felé vágva) 
megjegyezte: míg Beethoven zenekari stílusa a fekete, fehér és szürke folyton változó, 
ám áttekinthető, elegáns játékán alapuló, finom és gazdag tónusú tollrajzra emlékeztet, 
addig Wagneré „egy sokszínű sűrű pép benyomását kelti” , amelyben szinte lehetetlen a 
hegedű hangjait a harsonáétól megkülönböztetni. Csáthnak (aki egyébként szintén Bee
thovenhez viszonyít!) szintén az a véleménye, hogy Wagner zenekarában a hangzás 
mesterségesen kavart káoszában sok szólamot követni sem tudunk, ám szerinte ezek
nek nem is kell tudatosulniuk. A modern muzsika sajátos célkitűzéseinek és működési 
mechanizmusának megfelelően annak az újfajta hangzásvilágnak a létrehozásában mű
ködnek közre észrevétlenül, mely az öntudat alatti régiókat is szándékosan igyekszik 
mozgásba hozni, s „nem elégszik meg a halló szervvel és az annak szorosan megfelelő 
agyberendezéssel; kisajátítja magának az egész testet a szívvel, a léppel, a gyomorral, 
az izmokkal, a nemi szervekkel együtt.”  Kodály első zeneakadémiai bemutatkozása 
alkalmával művében a friss tudás ízét, a „csak papiroson szép”  ellenpontokat kifogásol
ta, összhangban azzal a véleményével, hogy az új zene az átfogó, érzéki hatásra 
törekszik, „itt úgyszólván teljesen háttérbe szorulnak azok a formai kombinációk, fű
zések és egymásra építések, amire a régebbiek szerzeményeikben annyi elmésséget, 
találékonyságot pazaroltak” . (Ha arra gondolunk, hogy modern zenekultúra valóban 
nagyrészt zenei „analfabéták”  kultúrája, azaz a nagy tömegek hallgatnak olyan zenét, 
amit elolvasni nem tudnának, találónak tűnik Csáth különbségtétele a fül és a szem -  
jobban mondva értő fül -  korszaka közt, s a következtetések is érdekes megvilágításba 
helyeződnek.) A „természet után”  dolgozó, pontosabban annak lélekre ható mechaniz
musát újraalkotó modern zeneművésznek nem lehet mértéke művének szabályossága, 
mivel épp eme szabályok használhatóságát, hatékonyságát vonta kétségbe. Ekkoriban 
készült, nagy port felverő programiratában Ferruccio Busoni Csáthhoz hasonlóan ír a 
zene „természetességéről” : a ma alkotója „azokat a hangokat használja fel, melyek az 
ember lelkében ugyanazon húrokat hozzák rezgésbe, ugyanazon visszhangokat keltik,
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mint a természet jelenségei”  -  csakhogy míg Csáth ezt tartja a valódi értelemben veti 
programzenének, ami felé a modern művészet fejlődik, addig a szokásos fogalomhasz
nálathoz közelebb álló Busoni szerint ez az igazi abszolút zene. (Busoni, 1920. 16; 
17-21. Ezt az írást azonban igazán majd a húszas évek magyar zenei élele fogja nagy 
lelkesedéssel fogadni, mikor megjelenik Kenessei Sándor fordítása.) Debussy asszociá
ciós szerkesztésmódja pedig, amely szintén a hagyományos tonális elvárásrendszertől 
függetlenül, pszichológiai-érzéki halláskritériumok alapján (s igen gyakran irodalmi és 
intellektuális reminiszcenciák segítségével) szervezi műveit, érdekes módon közelebb 
állónak tűnik Csáth modernségről, hatásmechanizmusról vallott elképzeléseihez, mint 
Puccinié, akinek kapcsán leggyakrabban fejtegeti őket. Nem véletlen, hogy saját zene
szerzői próbálkozásairól szólva Debussyt emlegeti, mint bátorító és igazoló példái -  
Debussyt, aki véleménye szerint „m inden benyomásra az egész énjével, az egész múlt
jával, az összes érzéseivel reagál.”

Csáth gondolatmenete szerint tehát a m odern zene megítélésének valódi, saját (és 
távolról sem problémamentes) kritériuma tulajdonképpen az a hatás, amit a hallgató
ra gyakorol. „Itt már a fül érzéki élvezetének raffinement-jait keresi a zene. Nem 
figyelünk többé arra, hogy mi van a szólamvezetéssel, vajon az alapgondolat kivitele 
szabályszerű-e. A zeneszerzők az íróasztal mellől inkább a zongora mellé költöznek. 
Kísérleteznek egy-egy ötletükkel és a szabályt odaadják a közvetlen hatásért.”  Mivel a 
szabályszerűség hálójából kisiklanak, s a hagyományokból csak azt és úgy alkalmazzák, 
amire aktuális céljai elérése érdekében szükségük van, a sikeresség mértéke a befoga
dó „megváltozott tudatállapota” , fájdalma, élvezete -  pontosabban ennek helyes 
felmérése. Wagner azért lehetett „a  jövő  zenésze” , mert különös ars amatoriájában 
„öntudatos a végletekig” , s „kiszámítja előre azokat a folyamatokat, amelyeket a művé
szetének a hallgatók lelkeiben keltenie kell". Ez persze szinte lehetetlen feladat, hiszen 
végtelen sok tényezőt kell tekintetbe venni, a végeredmény pedig (a hallgató élvezete) 
ellenőrizhetetlen.

Mit tehet ilyen körülmények között a zenekritikus?
„A  kritikának meg kell állapítania, milyen művészi táplálékra van elsősorban szük

sége a publikumnak; a műélvezés helyes »therápiája« az egészséges, életerős fejlődésnek 
igen fontos tényezője. A bírálat válassza el élesen az igaz művészetei a hamistól, az őszin
te, elemi megnyilatkozást a hazugságtól, azt, ami nemesít és felemel, attól, ami rafinált 
aromákkal bódít és mérget csempész a közönség leikébe. Gyűjtse össze művészi életünk 
nagyszerű szélviharait, melyek rendszertelenül, gyakran ok nélkül egymással szembe
ütközve csapkodják a közönség fogékony lelkét; akkor ez a szeszélyesen össze-vissza 
korbácsolt tó hatalmasan előrehöm pölygő áradattá fog dagadni és megindítja a kultúra 
termelő malmainak kerekét.”  (Tóth, 1925.13.)
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E sorok nem Csáthtól származnak, az ő „zenei évadjai”  után majd tizenöt évvel 
vélekedett így a magyar zenekritika feladatairól a 20. századi magyar zenetudomány 
egyik legjelentősebb alakja. Tóth Aladár. Csáth valószínűleg csak bizonyos fenntartá
sokkal fogadta volna el véleményét, különösen ami a „raffinált aromákkal”  való bódítást 
illeti, de szemléletmódjuk néhány helyen meglepó'en közel került egymáshoz, jelentó's 
hangsúlybeli eltéréseik ellenére is. A zene mindkettőjük szerint elemi szükséglet, nél
külözhetetlen „táplálék” , ám míg Tóth szerint a kritikusnak egyfajta dietetikusként a 
közönség előtt kell járnia, és összeállítani a megfelelő étrendet, Csáth szerint a kritikus 
tapasztal és tudósít -  a vacsora után. A közönség reakcióját megfigyelve megpróbál 
magáról a publikumról, véleményének lehetséges okairól képet alkotni, ahogyan orvos
ként a tünetekből a lélek állapotára következtet. Ugyanakkor az ő felfogásában 
(Tóthéval épp ellentétesen) a közönség lelki szükségletei, elvárásai határozzák meg azt, 
hogyan fog alakulni a zenetörténet. Nála is vannak és lehetnek a kritikusnak normái, 
ám ezek nem annyira előírják, hogy mit tegyen a szerző, az előadó és a közönség, mint 
inkább leírni segítenek azt, ami megvalósul. Csáth inkább Oscar Wilde-dal értett egyet 
a kritikus feladatát illetően: a leírás segítségével „a  mai élet szellemi érdekeit”  kell fel
tárni, felismertetnie valami olyasmit, „am i a mi szívdobbanásainkkal, a mi szellemi 
életünkkel szoros kapcsolatban áll.”

Csáth ideális kritikusának a tevékenységét a kutatásnak, az emberi lélek megisme
résének szinte transzcendens imperatívusza mozgatja tehát, s következményeként 
annak, hogy a zene fejlődését is az emberi psziché változásai határozzák meg, szükség
szerűen válik „pszichológiai zenetörténetírássá” , jegyzi meg Haydn kapcsán. Nemcsak 
„em beri kötelességünk”  a műalkotásban a teremtő elme munkáját méltányolni, az erre 
irányuló tevékenység maga is „szellemi érdekünk” , része az emberismeretnek, ami 
pedig a modern társadalomban elengedhetetlen a mindennapi létezéshez, olvassuk Az 
emberismeret és a társadalmi fejlődés című tanulmányában. Többen hangsúlyozták már, 
hogy szemléletmódja a kutató orvosé, aki az aktuális állapotra bizonyos tünetekből 
következtet, és a pszichoanalízis elképzeléséhez hűen genezisük feltárásától várja a 
helyzet megértését, tudatosulását, ami egyszersmind (ha az állapot patologikus volt) a 
gyógyulást is jelenti.

Az a Freudnál és magyar követőjénél, Ferenczinél egyaránt jelentkező, egyfajta pszi
choanalitikus alapon álló általános antropológiát eredményező törekvés, hogy mindent 
bevonjanak kutatásaik területére, ami pszichológiai vonatkozású lehet, Csáth életmű
vében is megfigyelhető (vö. Bori, 1979; Szajbély, 1978). A századfordulón a 
pszichoanalízis egzaktságra törekvő természettudományként határozta meg magát, s 
Csáth Géza úgy gondolta, hogy ez a modern pszichológia fogja majd az esztétikát is 
állandó kritériumokkal bíró tudománnyá tenni, amelyben „az értékelés többé nem lesz 
a levegőben lógó valami, hanem egy ítélet, amelyet adott esetben bármely képzett 
esztétikus azonosan, egyformán kénytelen megalkotni.”  (Csáth, 1997. 271.) A zenében
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viszont már akár most (1916-ban) is megvalósítható ez az egzaktságom ért itt csak 
néhány motívumról kell ítélni: melódia, tematika, harmónia, szerkezet. Es meri ilt mel
lőzhető az a kérdés, ami pl. az irodalomban döntő, hogy »tulajdonképpen mit akarhatott 
ezzel mondani a művész«. A zenekritikus ezzel nem bíbelődik”  -  folytatja fejtegetését 
Csáth Kosztolányihoz írt levelében. (Csáth, 1997. 271.)

Már tíz évvel korábban is hasonló módon, mintegv mátrix-szerűen igyekezett átte-7 n.
kinteni az európai zene történetét. Hét változói állapított meg, amelyek mindegyike 
kombinálódhat egymással, s egy-egy kombinációs lehetó'ség kimerítésével mindig újabb 
változó vonódott be az összképbe. A századelő új utakat kereső „zenei evolueionistái- 
val”  együtt azonban ő  is úgv tartja, hogy ezek a lehetőségek gyakorlatilag kimerültek, s 
újabbakat talán az biztosíthatna, ha elvetnénk az európai hangrendszert, melyben az 
elvileg tizenkét fokú, gyakorlatilag héthangú skála használatos, összecseng ez 
Schönberg és a bécsi iskola kiinduló gondolataival is, mely szerint az európai hagyomá
nyok új életre kelhetnének egy új hangrendszer bevezetésével, s használták is a régi 
formákat az új, tizenkétfokú rendszerben. A pentatóniát, illetve a népdalokban előfor
duló modális skálákat újra felfedező Kodály és Bartók is nagyrészt a vonatkoztatási alap 
megváltoztatásával tudta megújítani a hagyományos kombinációs lehetőségeket. Most 
először megjelenő összhangzattani vázlatában Csáth külön felhívja a figyelmet arra, 
hogy egy skála nemcsak hét hangból állhat (és nem csak a funkciós tonalitás kétféle ösz- 
szeállításában), s ezek mind önálló kombinációk alapjai lehetnének. De elképzelhető 
másik út is: a hangok továbbosztása. Az enharmónia (közmegegyezéses) fikciója szerin
te elfedi azt a lényt, hogy a hangok szinte végtelen sorából alig néhányat választottunk 
ki. Megint csak a már említett Busonival nagyjából egy időben tizenhat-húsz, vagy még 
több hangú skálákat lehetővé tevő zongoráról ábrándozik, „am elyből az egész zenefej
lődési folyamatot újra elölről lehetne -  és talán érdemes is volna kezdeni.”  Busoni 
élénken érvelt a harmadhangok bevezetése mellett, ami szerinte a zene végtelen lehető
ségeihez való fokozatos közeledés volna, s nagy örömmel üdvözölte az első „szinte
tizátort” , dr. Thaddeus Cahill dynamophone-ját, ami képes volt e hangok pontos, tiszta 
előállítására. (Busoni, 1920.45-48. és 49 -53.) Csáth nem érte már meg, hogy a harmad- 
és negyedhangok bekerültek a huszadik századi zenébe, és hogy a kombinációk új, totá
lis szervezettsége (hét hangnak megfelelő hét változó helyett pl. tizenkét hang tizenkét 
változóval) is megvalósult a szeriális zene egy (viszonylag korai) korszakában.

Sok mai zenetörténészhez hasonlóan ő is úgy látta, hogy a zene fokozatosan egyre 
differenciáltabbá és kötöttebbé válik: ahogy haladunk a jelen felé, „a  muzsika termé
szete egyre több föltételhez kapcsolódik”  Bachnál például még lehetőségünk van arra, 
hogy ugyanazt a darabot két teljesen különböző tempóban játsszuk el, s ezzel távolról 
sem változtatunk annyit a mű lényegén és az általa keltett hatáson, mint, mondjuk, egy 
Mozart- vagy különösen egy Chopin-mű esetében. Bachnál még „valami függetlenség 
van a zenei ötletekben” , mondja. Egy-egy darab különböző hangszereken, különböző
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hangszínekkel is elképzelhető, maga Bach gyakran több hangszerre is megírta ugyan
azt a művet. Csajkovszkij Manfrédszimfóniájában viszont a zenei gondolat jellege ezt már 
nem engedi meg: olt „a kétségbeesés témáját nemcsak egy bizonyos tempó, hanem spe
ciálisan a rézfúvók hangszíne határozza meg'", és a zenei gondolat kifejezésének szerves 
része az új kombinációs elem. a hangszín („hangkeverés” , hangszerelés) kihasználása 
is. (vö. Salzniann. 1980,185.)

\ hagyományos adottságaiban immár végső pontjáig differenciálódott modern zene 
előtt azonban nemcsak az újrakezdés áll, nemcsak az újra-tagolódás a kiinduló elemek 
némelyikének módosítása után. Ez a végpont teljességként is felfogható, s a századelő 
neoklasszicistának nevezett törekvéseinek képviselői nagy örömüket lelték rég letűnt ze
nei korok stíluselemeinek „újrahasznosításában” . Sztravinszkij botrányokban gazdag 
pályafutásában sokszor épp a zenei múlthoz való ..szentségtörőnek”  tartott viszonya oko
zott megdöbbenést a kortársak között -  elég, ha a Pergolesi töredékeit saját zenéjébe 
beolvasztó s ezáltal újraértelmező Pulcinella kritikai visszhangjára gondolunk. 0  maga 
azonban hangsúlyozta, hogy „az igazi tradíció nem a lezárt múlt tanúja, hanem eleven 
erő, mely ösztönzi és tanítja a jelent” , s az a szenvedély, mellyel saját kifejezése szerint 
Pergolesi töredékeit „magáévá tette” , s így e művet létrehozta, az egyetlen lehetséges mód 
arra, „hogy élő kapcsolatot teremtsünk elmúlt korok zenéjével” . Csáth is úgy gondolta, 
hogy a(z európai) zene soha nem látott lehetőségek határához ért: „Most már birtoká
ban van a muzsika összes művészi elementumainak. Tud már rajzolni és festeni, van ezer 
festéke, használ százféle vásznat, papirost és ecsetet. De még ennél is tovább megy. 
Ha eszébe jut, megint előveszi a fekete széndarabokat és elhagyott házak falaira rajzol 
velük merev vonalú képeket... igen, ha eszébe jut, visszatér a zene őskorszakába, hosszú 
hangsorokat fűz egybe látszólag minden szakasz és ritmus nélkül. Ha jólesik: régi idők 
szellemét kelti föl bennünk komplikált kontrapontozással, végre, ha úgy tetszik, megszó
laltatja üstdobjait, kürtjeit és lúdbőrössé teszi a hátunkat.”

*

A természettudományokra emlékeztető egzaktságra törekvés azonban nemcsak a 
zene belső fejlődésének, elemei differenciálódásának vizsgálatánál van jelen Csáthnál, 
hanem a zene határainak felderítésénél, az általános evolúcióba való beillesztési kísér
leteinél is. A művészetekben és a társadalomban zajló folyamatok párhuzamosai az 
emberi lélek végtelenjében találkoznak, s a kutató pszichiáter tekintete előtt egybeol
vad élet és művészet, betegség és műalkotás, orvos és művész. Csáth, aki G. kisasszony 
művészien felépített és kidolgozott téveszmerendszerét éppúgy megfigyelte és leírta, ma
gyarázta, mint a Wagner-operák hőstípusait, s a mindennapi élet apró elhárító 
mechanizmusait és segédkonstrukcióit éppúgy, mint a műélvezet mélylélektani mozga
tórugóit. az emberi lélek fejlődéstörténetének vizsgálatát nagyon fontosnak érezte.

54



E vizsgálatban a művészetek (és különösen a zene) véleménye szerint igen lényeges 
szerepet játszanak: egyfajta tünetként adnak hírt a lélek állapotairól, a pszichoanalízis 
álomfelfogásához hasonló módon. Bár e felfogása sok szempontból az orvoséra emlékez
tet, egy lényeges és a figyelmet gyakran elkerülő' momentum miatt mégis inkább 
„pszichiátriai esztétikának”  nevezhetnénk. G. kisasszony naplóját és az ezt körítő' o r
vosi tanulmányt olvasva feltűnhet, hogy gyógyításról (azaz az abnormis tudatállapot 
megszüntetésére való törekvésről) lényegében szó sincsen, és nem elsősorban, vagy nem 
kizárólag azért, mert ez a betegség gyógyíthatatlannak számított. Csáth maga hangsú
lyozza a tanulmány végén, hogy a rendszer kiválóan működik, a „beteg”  nem tett mást, 
mint alkalmazkodott szerencsétlen körülményeihez, s ha ennek eredménye kicsúszott a 
normális viselkedés területéről, az annak köszönhető, hogy a kiindulási helyzet sem fe
lelt meg a „norm álisnak” . Idegorvosként Csáthnak arra kellett törekednie, hogy őrület 
és normalitás közt jó l látható legyen a határ, a lélek egyensúlya „egészséges" körülmé
nyek közt jö jjö n  létre, s ne kelljen a hisztéria vagy a paranoia területére tévedni az 
egyensúly helyreállítása érdekében. A normatív kritikai szemléletet azonban lehetetlen
né tette számára, hogy az abnormis állapotok csíráját abban is meglátta, ami a 
közmegegyezés értelmében legfeljebb „hétköznapi őrületnek”  számít. „Hisztériától 
mentesnek, immunisnak senki se mondhatja magát” , szögezi le a hisztériáról írott ta
nulmányában, hiszen mindig adódhatnak olyan kikerülhetetlen helyzetek, amelyek 
„egészséges” , „norm ális”  feldolgozására a lélek képtelennek bizonyul. Az egyetlen vé
dekezési mód a folyamatos lelki egészségvédelem, amit önismerettel, állandó 
önanalízissel, „lelki mérlegek”  készítésével lehet elérni. 0  maga -  eddig megjelent nap
lóinak tanúsága szerint-m inden  erejével igyekezett is követni ezt a tanácsot. Nagyrészt 
ennek a felfogásnak az eredménye az a felfokozott figyelem, amit az idegrendszert az 
élet minden területén érő hatásoknak szentel, s ez befolyásolja látásmódját akkor is, mi
kor művészetről, illetve ezen belül is zenéről beszél.

*

A lélek mindig az öröm felé törekszik, bár ezt talán fordítva szerencsésebb monda
ni: mindig az az öröm, ami felé a lélek törekszik. Nincs ugyanis univerzálisan 
meghatározható objektív élvezet-kritérium, amint azt pszichiátriai tapasztalata nap 
mint nap bizonyította előtte -  bizonyos emberek számára örömet okozhat olyasmi, ami 
mások szemében szenvedés, és megfordítva. Az élvezet relatív, mindig az adott lélek 
szempontjából érvényes. Az emberi lélek általános evolúciójáról vallott gondolatait is 
ez a felismerés vezeti. A különböző korok em berei mást és mást soroltak életük mérle
gének pozitív oldalához, a lélek szükségletei koronként (is) változók. Ezért nem az 
örömből indul ki, hanem abból, ami minden körülmények közt azzá teszi: a hiányból, 
a vágyból, a szükségletből, mert -  ahogy A művészetek élvezése és az emberismeret című ta
nulmányában írja -  „mihelyst valami szükségletté válik, annak kielégítése élvezetet
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jelent. Egy bizonyos pluszt az élet mérlegében.”  Ahhoz tehát, hogy valami öröm ei okoz
zon, szükségletté kell válnia -  vagy azzá kell tenni. A zene pedig (a funkciós tonalitás, a 
klasszikus harmóniai szabályok rendszere által meghatározott zene) éppen ezt teszi: 
mozgása a várakozás felkeltésének és beteljesítésének állandó játéka. Egy szonátában 
azért örülünk a visszatérésnek, mert előtte a zene majdnem egy teljes tételen át fokoz
ta bennünk igényét. Csáthol lenyűgözte ez a különös csalogató játék. Osszhangzattani 
vázlatában a legkonvencionálisabb klasszikus zárlatforma ismertetésekor kicsit ki is 
esik szerepéből, és azon kezd elmélkedni, hogy vajon minek köszönhetően érezzük az 
egyik hangzatot feszültségnek, a másikai pedig oldásnak. Egy anekdotát is idéz, amely
ben a nagybeteg Gounod-t a domináns és a szubdomináns kellette feszültség még arra 
is képessé tette, hogy felkeljen halálos ágyából, és leüsse „a felváltó és megnyugtató 
tonikát” . A lényeg nem az, hogy' igaz volt-e a történet, hanem a hangoknak az a Csáth 
szemében döbbenetesnek és eleminek, tovább nem oszthatónak tűnő hatása, amelyet az 
emberi lélekre gyakorolnak. Wagnerről szólva kiemeli, hogy a zeneszerző milyen jó  
érzékkel (időnként talán túlságosan is jó  érzékkel) használta ki a hangzatok eme tör
vényszerűségeit, mikor például a vágyat középpontba állító Trisztánban zeneileg is 
megjeleníti annak feloldhatatlan, egyre fokozódó voltál, halmozottan alkalmazva a 
klasszikus összhangzattan egyik legnagyobb, még „törvényes”  feszültségét, a szeptim- 
akkordot.

A zene tehát egyre kisebb és kisebb formákban megismétli vágynak és beteljesülés
nek, szükségletnek és élvezetnek azt a dinamikáját, amire a léleknek az öröm átéléséhez 
szüksége van. A kottafej-kromoszómáknak a mikroszkopikus vizsgálatával (ez a kép 
több írásban is előkerül) ugyanez a dinamika, ugyanez a mozgás: maga az élet válik lát
hatóvá. A feszültség és oldás harmóniai struktúráját azonban lehet fokozni. A klasszikus 
összhangzattan pár excellence megvalósulási formája, a szonátaforma épp erre ad lehe
tőséget. A felhasználásával Haydn által kifejlesztett klasszikus szimfónia pedig már 
nemcsak az alapvető élet-mozgások leképezője, hanem „az élet teljességének zenei kife
jezési formája” , „a  legszentebb, legkomolyabb érzések, legnagyobb életigazságok 
kifejezése”  lesz, „azoknak az egyenletsoroknak a megfejtése, amelyeknek egyetlen 
ismeretlenje az ember, az én” . Csáth igen nagyra értékelte Haydn művészetének jelen
tőségét a modern zenekari hangzás és műfajok kialakításában, de sajátos szemléletének 
köszönhetően nem „tisztán”  zenetörténeti szerepét emelte ki: mint a modern zenekari 
gondolkodás megalapítóját Darwinnal, a modern természettudományi gondolkodás 
megalapítójával állította párhuzamba. Tudomány és művészet véleménye szerint egy
forma viszonyban áll az élettel és a természettel, s hiba őket mereven elkülöníteni, 
hiszen céljukban, a fenti egyenletsorok megoldásának keresésében egymás tökéletes ki
egészítői. „A  tudós az abszolút igazságot keresi, a művész a relatívat. A tudós relatív 
eredményeket ér el. A művész -  a nagy művész -  abszolút megoldásokat produkál. (...) 
Egy szimfónia jól megkonstruált első része nem teljesen hasonló emberi erőfeszítési kép
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visel-e, mint egy természettudományi vagy matematikai igazság és annak bizonyítása 
adatokkal, tényekkel?”  A két út ismét egybeolvad. „Legnagyszerűbb szellemi örömeink 
nemzői” . Haydn, aki „kísérletileg kutathatta ki (...) az új tudománynak az alaptörvé
nyeit” , és Darwin, aki művészekhez méltó fantáziával és intuícióval dolgozott, olyasmit 
hoztak létre, ami mai fogalmaink számára megfoghatatlannak tűnik: kutató művésze
tet, boldog tudományt, szépséges és gyógyító megismerést.

A századelőn több kísérlet is történt a zene ehhez hasonló, „művészettudományos”  
megközelítésére. Az egyik jelentős irányzat épp a Ferenezi és tanítványai (különösen 
Pfeifer Zsigmond és Hermann Imre) által művelt és később sokat támadott pszichoana
litikus zenelélektan volt. A természetes zajok pszichikus hatásának vizsgálatából 
indultak ki (egyik érdekes elágazása lett ennek a pszichoanalitikai alapú fonetika is, 
amelynek területén Hermannal közösen indulva később Fónagy Iván végzett kutatáso
kat). Csáth véleménye bizonyos szempontból épp fordítottja volt az övéknek, ő ugyanis 
úgy gondolta, hogy' nem a zörejeket kell alapul venni, hanem a tiszta, zenei hangokat. 
Minden zörejben van zenei hang -  elfedve, transzformálva; zene és élet között közvet
len a kapcsolat. A modern zeneszerzők, akik „újrahallgatják az életei", épp ezeket a 
hangokat találják meg, s Busoni-féle természetelvű, „plein  air”  művészetükben ezért 
már lemondhatnak a régi modellező, stilizált frazeológiáról. Az áttételes, kevesek 
számára érthető jelrendszer helyett közvetlenül leképezik ritmusaikban az élet ritmus- 
talanságát, „eddig el nem képzelt és meg nem hallott disszonanciáját” , kiiktatva a 
kettejük között kialakult tükörrendszert, ami miatt a zenét „Schopenhauer joggal gon
dolhatta egy metafizikai valaminek” . Annak a folyamatnak a része ez. amelynek során 
a „matematikai logika”  helyett fokozatosan a primer emberi érzés veszi át a vezető 
szerepet. Mindezt azonban érdekes módon a „matematikai logika”  elemeinek fokozatos 
finomításával, differenciálásával érik el, valahogy úgy, ahogy egyes fraktálok esetében 
már nem tudjuk megmondani, hogy függvényábrázolást látunk-e. vagy természeti 
képet.

A Csáthtal egyidős Kovács Sándor, aki elsőként szerzett Magyarországon zenetörté
neti disszertációval bölcsészdoktorátust, de ugyanakkor a Zeneakadémia zongora és 
zeneszerzés tanszakát is elvégezte (és aki hozzá hasonlóan öngyilkos lett 1918-ban), 
szintén a szoros fejlődéstani elvet tette meg Prolegomenájának logikai alapjául 
(Prolegomená a zene fejlődéstani történetéhez: 1907). Bár tárgyalt anyagát tekintve kétség
telenül jóval közelebb áll egy mai zenetörténeti összefoglaláshoz, mint Csáth „céhen 
kívüli”  kísérletei, elvi kereteinek hangsúlyozottan irányadó jellege miatt célkitűzése 
mégis inkább kora „tudomány-művészeivel”  rokonítja. Később álláspontját egyre jo b 
ban befolyásolták a korabeli pszichológiai irányzatok (a művészetek, és persze 
különösen a zene befogadását a projekció, az introjekció és az asszociatív ill. akuszti
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kus empátia, azaz ahogy ő nevezi, „beérzés”  segítségével igyekszik magyarázni, érdekes 
kísérletként összevetve e fogalmak irodalmi és zenei érvényesülését), sőt egyre közelebb 
került a pszichoanalitikus zenefelfogáshoz is.

Fejlődéstani esztétikája néhány ponton Csáthéra emlékeztet: a szépség relatív felfo
gása nála is azt jelenti, hogy a koronként változó általános ízlést más és más elégíti ki. 
A szépnek mindig újnak, szokatlannak kell lennie, a megszokás esztétikailag értelmet
lenné teszi a művet, s így egyszersmind a fejlődés motorjául is szolgál, bár e folyamat 
természetét Csáthtól eltérően ő nem részletezi. Szépség és fejlettség tehát nála is egy
azon fogalom két oldala: szép a befogadás, a szemlélő szempontjából az, ami fejlett a 
művészi teljesítményt leíró-megfigyelő történeti kategória szerint (vö. Kovács, 1976,
21.). Ennek köszönhetően válik az esztétika egyszerre leíró és normatív tudománnyá, ő 
ugyanis -  szemben Csáthtal -  nem lát ellentmondást a fejlődést mozgató tényezők eset
legessége, szubjektivitása és relativizmusa, és a segítségükkel megállapított irány 
abszolutizálása, normatív számonkérése között. Csáth evolúciófogalma liberálisabb- 
nak, következetesebbnek vagy ha úgy tetszik, modernebbnek tűnik: ő csak bizonyos 
mozgásformákat, tendenciákat vél felfedezni, amelyek pontos iránya nem látható előre, 
mivel számos különböző, ám egyenértékű megvalósulásuk elképzelhető. Kovács viszont 
mintha csak az elmúlt korok szépségkritériumait kezelné „empirikusan” , a jelennek már 
nem adja meg azt a lehetőséget, hogy maga határozza meg, mit érez szépnek -  itt már az 
elmúlt korokból leszűrt fejlődési tendenciák érvényesülése válik a megítélés normájává.

A zene „ősokát”  is különbözőképpen (de mindketten az ösztönök pszichológiája 
alapján) ítélték meg: míg Kovács Bücherrel értett egyet, akinek később nagy, bár kétes 
karriert befutó elmélete szerint a zene (sőt a később belőle kialakuló költészet is) az 
önfenntartó ösztönöknek köszönhetően fejlődött ki a munkavégzés során, Csáth 
Darwin véleményét fogadta el, aki a zenét „állati őseink nászdalaiból”  -  a fajfenntartó 
ösztönből vezette le. Tervezett könyvében, A zeneértés nyelvtanában színskálaszerűen ol
vadtak volna egymásba a zene biológiai, történeti, pszichológiai, zeneelméleti-technikai 
aspektusai, összefoglalva részletekben -  kritikákban, esszékben, tanulmányokban, 
novellákban -  kifejtett nézeteit. A kiindulópont (az élet mozgás, a művészet élet, tehát 
a zene is élet, azaz mozgás, s e mozgások mindegyikében ugyanaz a mechanizmus érhe
tő tetten) biztosította volna számára a lehetőséget, hogy az új pszichológiai esztétika 
segítségével univerzális, ám mégis tudományos nézőpontból, „m ikroszkóp alatt”  vizs
gálhassa az őt olyannyira foglalkoztató egy-gyökerűnek érzett kérdéseket.

A lényeget, az okot azonban nem tárja fel a mikroszkóp sem, csak azt, hogy a „kot
ták bábjátékát”  az emberi idegrendszer kívánságai igazgatják és terelik meghatározott 
irányba. A zene a differenciálódás felé halad, s ez szükségszerű, mert megfelel az em
beri lélek fejlődési irányának. A mindennapi élet egyre több energiakifejtést követel, a 
lélek egyre nagyobb területeit sajátítja ki magának, amelyek az állandó igénybevétel mi- 
all egyre nehezebben regenerálódnak. A zene ezért éppolyan szükségletté válik, mint az
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evés vagy az alvás, s mindent el is kell követni annak érdekében, hogy azzá váljon, mert 
képes arra, hogy kimossa belőlünk a szellem és az idegek fáradtságát, s (Csáth kifejezé
sével) megpihentesse „m egrongálódott lelkünk árva hajóját'’ . Ahogy az emberi lélek 
fárad, fásul és elhal, egyre erősebb ingerekre van szükség újraélesztéséhez. Nem vélet
len. hogy a modern zene hatásmechanizmusát annyiszor hasonlítja a kábítószerekéhez
-  mindkettő az új világ támadásai elleni védekezés, a modern lélek két menekülési 
útja. Maga a modern élet az, ami ezt a mechanizmust beindítja, szükségszerűvé teszi, s 
az embereknek elemi érdekük ezt felismerni, és minél hamarabb „menekülési útvona
lakról” . megnyugvást, felüdülést, örömet nyújtó menedékről kell gondoskodniuk.

A zene fejlődéstörténete Csáth szerint ezt a folyamatot is jól demonstrálja, hiszen a 
megjelenő újabb és ú jabb variálódó elemek arra szolgálnak, hogy a feszültség -  oldás 
távolságát (s ezzel az izgalmat), mely az előző szinten, a korábbi strukturális lehetősé
gek közt már elérte maximumát, mindig tovább és tovább lehessen növelni.

..Ezért kell nekünk az új hangszerek egész légiója. Ezért kívánjuk a melódiák (rö
vid, észbefúródó melódiák) folytonos modulálását és folytonos új -  meglepő -  harmóniai 
beállítását. (...) Nem ismerek valamit, ami a modern kedélyt jobban fel képes izgatni, 
mint ez a zene, amelyben a ritmus, melódia, mind alárendelék ennek a zeneszerzői -  sőt 
színészi -  célnak.”  Az elerőtlenedett, beteg modern lélek egyre kevésbé képes aktív él
vezetre. s a modern, „tematikus és mesterségesen izgató”  zenék le is veszik a válláról ezt 
a terhet. Nem kell odafigyelni az egyes motívumokra, fejlesztésükre, módosulásaikra és 
felbukkanásaikra, hiszen a zeneszerző megteszi ezt helyettünk: a számtalan harmóniai 
kontextusban elhelyezve ezerféleképpen „magyarázza”  a témát, a hangszereléssel ki
emeli a meglepő színeket, és mindent megtesz, hogy hallgatóját magával ragadja, 
elhódítsa, felizgassa. Az opera esetében mindez még kifejezettebb, hiszen ott számos más 
összetevő is segíti a hangsúlyok érvényesülését. A differenciált modern léleknek megfe
lelő soktényezős, összetett művészi élvezetekre itt lehet leginkább szert tenni. Ezt a 
zenének egy egyedülálló sajátossága teszi lehetővé; ugyanis összhangban a kultúrember 
törekvésével, hogy lelkének minél nagyobb területeit, így „az öntudat küszöbe alatt la
kó énjét”  is foglalkoztassa, s tágítsa az öntudat határait, képes hatni a tudattalanra. Első 
olvasásra talán meglepő lehet, hogy Csáth milyen sokra értékelt egy akkoriban igen di
vatos. de mára a köztudatból rég kiveszett zenei műfajt, a melodrámát. (Vagyis zenével 
aláfestett színdarabot, ahol a zenét általában kifejezetten az adott darabhoz írták.) Ma
ga is több ilyet írt, s az opera fejlődéséről vallott gondolataiban is vezérfonalul 
alkalmazta -  szerinte Wagner is az opera és a melodráma tulajdonságainak összeolvasz
tásán dolgozott, ám Puccini tovább jutott ezen az úton. ahogy azt róla írott híres 
tanulmányában megfogalmazza. A melodráma ugyanis éppen azt a lélektani mechaniz
must viheti be az operába, amelynek révén a művészi hatás a lélek nagyobb területein
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csapódhat le, beszivárogva az öntudat alatti régiókba és m ódosítva-értelm ezve a „fen t”  
elhangzottakat. „A  zene benyomásai eltolják, megváltoztatják, fokozzák a szavak hatá
sát, a gondolatok és érzések erejét. Pedig aki a színdarabra figyel -  nem figyelhet a 
zenére (feltéve, hogy a zenedarabot nem ismeri), a muzsika mégis bejut az ideghálózat
ba, az agyvelő és a gerincvelő finom pályáiba, a testi közérzés, a kedély hangulat alsóbb 
centrumaiban kifejti hatását.”

Elgondolkoztató, hogy a zene fejlődésének egy általában sajnos nagyon kevés figye
lemre méltatott ágában, a huszadik század új művészetében milyen nagy jövője  lett 
ennek: a film pontosan ilyen módon használja fel a zenét. (Azt pedig már csak zárójel
ben jegyezzük meg, hogy ez a kapcsolat mennyire konkrét -  a filmzenék igen jelentős 
hányada alkalmazza a wagneri szerkesztésmódot, s a század elejének zeneszerzői, mint 
Richard Strauss, Puccini vagy egy kicsivel később Francis Poulenc, konkrétan is ihle- 
lői voltak számos filmzeneszerzőnek.)

A modern zene veszélyei éppen onnan fakadnak, ahonnan erényei. A „szegény nagy
városi ember” , aki már csak „pszichikai izgatószernek”  tudja használni a muzsikát, 
képtelen értékelni a régebbi korok aktívabb hozzáállást megkívánó mesterműveit. Míg 
régebben otthon felfedezhette magának az ember e darabok értékeit, ezek az új művek 
„lejátszhatatlanok” . Nem elsősorban azért, mert túlságosan nehezek (bár ez is akadály), 
hanem, mert éppen az vész el belőlük egy mégoly jó  zongoraátiratban is, ami a lénye
gük: a hangszerelés színei, az ezáltal biztosított változatosság és izgalom, Pedig ez az 
aktív otthoni zenélés biztosítaná igazán a lélek gyógyulását, a feszültségektől, de egy
szersmind az oldásukra használt mérgektől való megszabadulást is. „Sok és sokféle 
zenei szenzációban volt részem -  mondja még 1908-ban Csáth - ,  de a legszebbnek szá
mítom azt, amikor falun, reggeli után, fehérre meszelt szobában játszhattam a Mozart 
hegedűszonátáit. Izgalmasabb volt a Salome, a Bűtterfly, a Tristan első meghallgatása, de 
amarra szívesebben emlékszem, mert a kiábrándulásnak egyetlen árnyéka se követte az 
élvezetet.”

Mai szemmel olvasva talán túlságosan is tudatosan idillinek látszik ez a kép. Ám 
nehezen tudunk szabadulni attól az öccse által ránk hagyott másik képtől, amelyen dr. 
Brenner Józsefet -  Csáth Gézát -  a szabadkai kórház elmeosztályán látjuk, hegedűvel 
a kezében, amint Goldmark Áriáját játssza.

*

Paradoxonnak tűnhet, hogy míg szemmel láthatólag „célelvűen”  fogta fel a művésze
teket, a zenét, fontos társadalmi funkciót tulajdonított nekik, s elemezte, hogyan töltik 
be ezeket, Csáth Géza a Tart pour l’art-ban hitt. „A  józan ész (...) azt mondja, hogy a 
művészet a művészetért van” , szögezi le egy kritikájában. Az ilyen művészet viszont cél
szerű, sőt, csak ez a művészei tudja betölteni szerepét az egyén és a társadalom életében. 
\z élet és az örömelv freudi evolúciós kapcsolata érvényesül a művészetekben is, épp
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ez vezette el az önelvűséghez. Az élei nem más, mint a vágy vonzerejének mindenható
sága, s ahogy a művészet egyre inkább az élet részévé -  életté -  válik, egyre inkább ez 
lesz középponti, szerkezetét is meghatározó jellemvonása. Ahogy Aiglon rajzainak kap
csán összefoglalja: „Nem holmi nagy szexualitást! ember lelhetetlensége, szomjassága 
ez, hanem a mágus bölcs belátása, aki reájött, hogy az élet titkát a szenvedélyek folyton 
égő piros lángocskáiban kell keresni, aki le tudta és le merte vonni a nagy tanulságot, 
hogy az élet egyetlen oka és célja az élet maga: a vágy; ami kielégítésre törekszik, ami 
mozgásra, küzdelemre kényszerít, ami kormányozza az élő és élettelen anyagot egy
aránt. 0  azonban nem áll meg ennél az igazságnál. Az ő témája az a vágy, ami nem az 
életért küzd, hanem a kielégítés szurrogátumát, a kéjt tűzi ki egyedüli célnak. (...) A 
modern művészetben ez a terméketlen, önmagáért való kéj és kielégülés lassanként a 
centrumba kerül minden témák közepette.”  (Csáth, 1995. 109.) A zene tükreiben is 
önmagunk e legbelsőbb lényegét látjuk meg, ha megfelelő szögből tudunk belenézni. 
Ahogy a mottó-idézetben szerepel: lelki tükörrendszereinket úgy kell beállítanunk, 
hogy egyszerre láthassuk benyomásainkat, élvező és megfigyelő énünket. Ez a különös, 
egyszerre tudatos és érzéki folyamat, a gondolatokat és érzelmeket sodró zenével való 
azonosulás, az „értő  élvezet”  -  vagy inkább örömteli megértés? -  az, aminek igényét 
Csáth Géza szeretné felkelteni olvasóiban, saját érdekükben. Kétoldalú élmény tehát, 
aminek a megértés, a magyarázat legalább olyan fontos alkotóeleme, mint az élvezet. Azt 
lehetne mondani, hogy a beteljesülés maga a megértés -  Csáth posztmodern elméletírók
ra emlékeztető módon és következetességgel játssza ki fogalmi és érzéki megértés 
ellentétét a művészettel kapcsolatos események minden szintjén.

❖

„A  művészi munka alapja (...) a csodálkozás. A psziché meghatott remegése, átizzá- 
sa az impressziók hatása alatt. Az élet átértésének gyönyöre ez. Semmit sem kapunk vele 
és mégis végtelenül gazdagodunk általa.”  Ez a túlcsorduló érzés készteti a művészt, hogy 
megossza annak forrását másokkal. Mint Borgesnél az Alef megpillantása, olyan 
Csáthnál az élet teljességének átlátása, átélése -  s Borgeshez hasonlóan ő is kétségbeeset
ten keresi ezt a pillanatokra megmutatkozó, de mindig újra elveszített teljességet. 
(Szajbély, 1997.602.) A neuraszténiássá fejlődött modern lélek, amelynek ingerküszö
be egyre alacsonyabb lett, egyre differenciáltabban és érzékenyebben képes befogadni 
az élményeket. Számára könnyebben lehetővé válhat a pillanat kitágítása, s alkalma nyí
lik „megismerni a maga teljességében az életnek ama igazságát, amelyet valamennyien 
magunkban hordunk, s amely érzéki ítéletek nélküli tökéletes igazság. Szavakban, 
fogalmakban és ítéletekben éppen annyira kifejezhetetlen ez az igazság, mint amennyi
re megismerhetetlen az érzékek útján” . (Csáth, 1994.126.)

Csáth különös, természettudomány és művészet között oszcilláló látásmódjának 
köszönhetően azonban a két út itt is kiegészíti egymást, a ész és a szenvedélyek összefo
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nódva keresik a titkok nyitját. A zenében, ahol a leginkább láthatóvá válnak az 
„életigazságok” , s a vágy dinamikája látszólag vegytisztán, csupaszon, „szavak köntö
se”  nélkül képes érvényesülni, a fül és a szem együttes tevékenységére, érzéki és értelmi 
megismerés szétbonthatatlan egységére van szükség a beteljesülés eléréséhez. S bár igaz, 
hogy a zár csak egy bizonyos ponton pattan le, a megelőző' stádiumok -  ugyanazt a 
mechanizmust ismételvén -  fokozatosan egészen eddig a pontig emelhetnek minket. 
Ezért válik fontossá a kritikus ismeretterjesztő tevékenysége is: megtöri a zeneértés 
arisztokratizmusát, segít beállítani a „lelki tükörrendszereket”  és elérni a gyönyör 
demokráciáját, melyben paradox módon épp az egyéni élmények lennének közössé, azo
nossá, ugyanannak az egy élménynek a konkrét megvalósulásaivá. Csáth hitt abban, 
hogy ez lehetséges, ahogy abban is, hogy „nincsen az a gondolat és érzés, amelyet a leg
egyszerűbb és legdurvább lelkű ember”  is meg ne tapasztalhatna.

Persze nem egyformák az emberek. „A z egyiknek a muzsika kellemes fiilcsiklando- 
zást okoz, a másiknak magas fokú értelmi és érzelmi gyönyörűséget. Az elsőnek csak a 
zene külsőségeihez van köze, mintha valaki egy képen csak a festékeket nézné. A másik 
már a hangok mögött rejtőző zeneszerző emberi lelkének megnyilatkozásaira figyel és 
értékeli e megnyilatkozás módját, eszközeit.”  .4 zenéről című írásában Csáth megkísérli 
bemutatni, hogyan lehetne az egyelőre még az első csoportba tartozókat elindítani az 
intenzívebb zeneértés, zenei öröm felé vezető úton. Ezt az utat látja megvalósulni pél
dául Puccini művészetében, s részben ezért értékeli olyan nagyra. Igaz ugyan, hogy 
eszközei korlátozottak, zenekari horizontja nem túlságosan nagy, s ; ,tovább is lehetne 
folytatni a gúnyos szemlét, ha kedvünk és mersziink volna hozzá” . Ám épp ezek a kor
látok teszik lehetővé, hogy a zeneileg egyáltalán nem túl művelt átlaghallgató is (akihez 
fordulva Csáth kritikáit írja, mint azt Kroó György is megjegyezte; Kroó, 1971. 11.) 
erőltetés nélkül tudja követni, részleteiben és egészében egyaránt meg tudja érteni. „A  
királyi áttekintés érzete”  pedig, „amely a hallgatóban ilyen látszólag komplikált, való
jában azonban meglehetősen egyszerű muzsika hallgatásakor támad: a legsúlyosabbak 
közé tartozik, amit zeneszerzők számláira akarva, nem akarva írnunk kell.”  Összhang
ban a zenetörténész Csáth véleményével, Puccini a zenekritikus szemében is e 
tulajdonságai révén nyer megkülönböztetett helyet.

A zenehallgatásnál sokkal fontosabbnak tartotta azonban az aktív zenélést. A mű
vekkel való személyes kapcsolat révén feltárulnak olyan részletek, ami felett elsiklik 
a hangversenylátogató figyelme. „A  házi muzsika arra szoktatja az embert, hogy a ho
gyant kutassa a muzsikában. A hangversenyterem közönsége azonban türelmetlen 
ehhez és zongorázni-tanulás nélkül akar hozzájutni a művészethez”  -  fejtegeti az Éjsza
kai esztétizálás elbeszélője. Az amatőr zenész, aki képes önmagának feltárni a mű titkait, 
sokkal nagyobb (és egészen más jellegű) élvezetben részesül, mint a hangversenyláto
gató, akinek a zenével való „erkölcstelen és sokszorosan bonyolódott viszonya”  
elvesztette igazi életadó bázisát.
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Az „aktív hallgató”  észreveheti például, hogy a megértési elősegítő' interpretáció 
már a mű megalkotásának szintjén is jelen van. Összhangban a funkciós tonalitás meg
alapozta rendszerrel, a harmonizálást, szerkesztést igen gyakran magy arázatként írják 
le. Csáth is több alkalommal beszél a melódia harmóniai magyarázásáról, de Bartók is 
keretként, foglalatként, kommentárként emlegeti népdalfeldolgozásainak egy típusát 
(idézi Szabolcsi, 1987.197.). Ez a fajta kommentár a melódiát olyan értelmezési keret
be helyezi, amelyet magából a dallamból, annak rejtett harmóniai viszonyaiból kell 
kibontani. Bartók és Kodály népdalfeldolgozásaiban ezt az alkotásmódot veszi észre 
Csáth, és saját összhangzattani vázlatában is megemlíti, hogy a harmonizálásban álta
lában ezeket az alapviszonyokat kell tekintetbe venni (ha tehát például e viszonyokat 
nem a klasszikus összhangzattan szabályai határozzák meg, akkor e szabályok a harmo
nizálásban sem irányadók). Magyarázat lehet a variáció is, a téma lehetőségeinek 
ilyenfajta bemutatását vizsgálja például Bach d-moll chaconne-jában. Ezzel érzi hason
ló típusúnak azt a témafejlesztéses módszert, amit Wagner kapcsán elemez: itt a téma 
részletes, teljességre törekvő kibomlása egyre gazdagabb asszociációkat kelt a hallgató
ban, aki „egész leikével a zenekarban van, minden hangot kíván és ért,”  s egyre újabb 
területeket kapcsol be az értelmezésbe.

Bizonyos értelemben a mű maga szintén interpretáció, ugyanis Csáth szerint „m in 
den igazi, nagyszerű művészet tulajdonképpen líra” , s a középpontban az alkotó 
személyisége áll. (Ez jogosítja fel arra is, hogy amikor a művészethez pszichoanalitikus- 
ként közelít, a műveket egyfajta „kórtörténeti”  tünetrendszerként fogja fel, mint 
például a Wagner-operák sziizséinek elemzése esetében.) Lélektani alapú, személyiség- 
központú szemlélete szerint a mű nem végcél, hanem út, amelyen keresztül a szerzőhöz, 
pontosabban annak érzelmeihez, gondolataihoz, „lelkének legmélyebb titkaihoz”  ju t
hatunk el. Ideális esetben nemcsak megfigyelni tudjuk ezeket, hanem közvetlenül ál is 
éljük. Tulajdonképpen nem is a szerzővel azonosulunk, hanem ezekkel a titkokkal, me
lyek közösek bennünk, s a mű ebben a felfogásban olyan hely, ahol ez a tökéletes 
találkozás, összeolvadás létrejöhet. Az előadó feladata ebben a folyamatban az, hogy ne 
gátolja a találkozás létrejöttét, tehát igyekezzen mindent megtenni annak érdekében, 
hogy a mű „tisztán”  álljon előttünk. Nem valamiféle kanonikus elvárás miatt kell tar
tózkodnia az „öncélú  virtuózkodástól” , hanem mert feladata a mű értelmének 
kibontása, átadása. Ezáltal képes teljesíteni az előadás révén lélekvezetői tisztét, azaz 
hogy a szerzőt és a hallgatót egyaránt eljuttassa a műbe rejtett „találkozási pontig” , a 
beteljesülésig. Az előadóművészek teljesítményét Csáth szinte mindig abból a szempont
ból elemzi, hogy sikerült-e „megérteniük”  a szerzőt, „megmagyarázniuk”  a művet és 
létrehozni az azonosulásnak, az összeolvadásnak az érzését, a lélek eme „artisztikus 
kielégülését”  közönségükben.

*
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Csáth Gézának alapvető élménye volt ez a zenében létrejövő, boldogító találko
zás, s írásaival bevallottan arra törekedett, hogy ebben az élményben minél többen 
részesülhessenek. Célja nem is annyira ismeretterjesztés volt, mint inkább „élvezetter- 
jesztés” , s igyekezett minél több felől megközelíthetővé tenni a „találkozási pontot” . 
Zenéről vallott gondolatai így egymástól igen távolinak tartott területeket kapcsolnak 
össze, s ez egyáltalán nem könnyíti meg a rendszerető olvasók dolgát, akik lelkiismere
tesen megpróbálnák követni a felismerni vélt, ám egy-egy ponton váratlan irányba 
forduló utakat. A kevésbé rendszeretőknek azonban sokszor eszébe juthat olvasás köz
ben első novelláskötete címadó elbeszélésének, .4 varázsló kertjének szinte emblematikussá 
vált, számtalanszor idézett csodálatos kertje, s a varázsló, akinek az abszolút remény
telenség napján, hamvazószerdán kellett itt hagynia a teljességében kiélvezni vágyott 
életei.

René Magritte egyik festményén felhős ég alatt, elmosódó, élettelen háttér előtt 
hatalmas, madárforma növények nőnek ki egy kis lakatlan sziget földjéből. Igazából 
nem tudjuk, mit is látunk, növényeket, állatokat vagy furcsa szobrokat -  esetleg ezek 
sajátos, ismeretlen tulajdonságokkal bíró keverékét. Ügy tűnik, éppúgy nem szabadul
hatnak a lakatlan szigetről, ahogy Csáth varázslójának vágya sem teljesülhetett. Ezt az 
újabb Csáth-kötetet végiglapozgatva az lehet az érzésünk, hogy az ő képzeletbeli kert
jeiben is hasonló lények élhetnek -  de nem lehetünk biztosak benne, hogy ezek a 
szoborrá merevedettnek látszó madár-fák nem tudnak-e mégis repülni.
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előszót írta Balassa Péter. Z en em ű k iad ó . B p . 1 97 6 .

K ro ó , 1 97 1 . =  K r o ó  G yörgy: Éjszakai esztétizálás. In .: Elet és Iro d alom , 1 9 7 1 . jú liu s 3 1 .
P ernye, 1 98 1 . =  Pernye A n d rá s : .4 nyilvánosság. Z enem ű k iad ó , B p . 1 98 1 .
Salzm ann, 1 98 0 . =  Eric  S a lzm a im : 4 20. század zenéje. Z enem ű k iad ó , B p . 1 98 0 .
Szabolcsi, 1 94 0 . =  S zab o lcsi B en ce: 1 zene története. Bp. 1 940 .
Szabolcsi, 1 98 7 . =  S zab o lcsi B en ce: Kodályról és Bartókról. Z enem ű k iad ó , B p . 1 98 7 .
Szajbély, 1 98 9 . =  S zajbély  M ih ály : Csáth Géza. G ondolat, B p , 1 989 .
Szajbély, 1 9 7 8 . =  Szajb ély  M ih á ly : 4 novellista Csáth és a pszichoanalízis. In .: Egy elm ebeteg nő 

naplója . Csáth G éza elfeledett orvosi tanulm ánya (u tószó). M agvető, B p . 1 9 7 8 .
Szajbély, 1 9 9 7 . =  S zajb ély  M ih á ly : A naplóíró C sáth G éza. In .: Üzenet, 1 9 9 7 . S zep tem b er-o k tób er  

(5 9 9 -6 0 7 )  ’
T ó th , 1 9 2 5 . =  T ó th  A la d á r : A magyar zenekritika feladatai. (1 9 2 5 )  In .: Zenei írások a N yugatban. 

Szerkesztette B reu er János. Z en em ű k iad ó . B p . 1 97 8 .



PÉKÁR Tibor

A Szabadkai Filharmónia 
a két világháború között

A Szabadkai Filharmónia történőié három nagy korszakra osztható. Az 1908. feb
ruár 12-én megtartott első hangversenytől a világháború kitöréséig tarló időszak, 
amelyet Lányi Ernő neve fémjelez, úgy él a köztudatban, mint a zenekar hőskora. 
Lányinak talán éppen az a legnagyobb érdeme, hogy létrehozott Szabadkán egy szim
fonikus zenekart, amely alig egv-két év leforgása alatt országos hírnévre tett szert, s

J P  r. C  0

amellyel szívesen muzsikáltak az Európa különböző országaiból érkező műv észek.
A második világháború utáni korszak év tizedei még sokunk emlékezetében elevenen 

élnek, s aki v alamelvest is figyelemmel kísérte a zenekar munkásságát, az sokat mesél
hetnek sikeres hangversenyekről s azokról a nehézségekről, amelyek szinte állandó 
kísérői az együttesnek, s amelyek nagy részéről a sajtó mindig igyekezett tájékoztatni az 
olvasót, a hallgatót, a nézőt. Am a két háború közötti korszakot némi homály fedi. 
Erre az időre már kevesen emlékeznek, ezekről az évekről s a hozzájuk fűződő zenei 
eseményekről még a v árosban élő zenészek is keveset tudnak.

Mi lett a sorsa Lányi Ernő zenekarának? Ha egyáltalán még létezett, akkor ki vette 
át az irányítást, milyen műveket adtak elő, kik voltak a szólisták? És milyen nehézsé
gekkel kellett megküzdeniük?

Ezek azok a kérdések, amelyekre kutatásaim során igyekeztem választ találni. Ada
taimat elsősorban a korabeli sajtó és a megőrzött műsorfüzetek anyagából merítettem, 
ami hiányos mivolta ellenére is sok érdekességre derített fényt. Úttörő munkámmal meg
kísérlem a feledéstől megmenteni a Szabadkai Filharmónia életének e viszontagságosö u ö

két évtizedét.

Eltemetik Lányi Ernőt
..Ködös, didergő esőt szitáló márciusi nap volt, amikor a gyászmenet a lehúzott 

redőnyű üzletek között harangzúgástól kísérve végigvonult a városon a nagyparknál 
fekvő háztól a bajai úti temetőig. Ezrek mentek némán, lehajtott fejjel, reményt, hitet 
vesztett belső lázadással, a lesújtó újabb elhagyatottság kétségbeesésével, amelyet fel
fogni, megérteni, elhinni nem lehetett. Azután ott álltunk a nyitott sír előtt, amelyen két 
gerendán a koporsó feküdt a friss tavaszi földszagot árasztó hantok között, köröskörül 
a temető márciusi kopársága, ezernyi arcon egybefolyt a könny és az eső. ezernyi tor-
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kot fojtogatott a sírás, a felhőfátyolba burkolt ég alatt lassan belopakodott az alkonyat 
és az örök fény világosságát szólító papi szó elhalt. Dettre János lépett elő, hogy baráti 
búcsúzóját elmondja, de a nagyszerű szónok szava elfulladt, hangja elveszett a zokogás
ban, amely leküzdhetetlenül előtört és könnybe borította ezrek szemét.”

„Lassan előlépett egy kis csoport, egyszerű ruhájú, kidolgozott, keménykezű embe
rek, a munkásdalárda dalosai. Ez az énekkar volt Lányi Ernő utolsó alkotása, ő hívta 
életre, ő  tanította, oktatta kottaolvasásra, írta jeligéjét és utolsónak egy dalát tanította 
nekik, amelynek tanítását már nem ő fejezte be. Ezt a dalt énekelték ott a sírnál 
búcsúzóul...”  (Lányi Ernő. Halálának tizenötödik évfordulójára. Irta Schulhoff József. 
Napló, 1938. március 13.)

így emlékezik vissza egy szemtanú Lányi Ernő utolsó útjára, amikor Szabadka vég
ső' búcsút vett attól az embertől, akinek annyi mindent köszönhetett.

A sokoldalú muzsikus, a kitűnő szervező, a tehetséges zeneszerző, a nagyra becsült 
pedagógus, a köztiszteletben álló karmester és zenekarvezető távozásával hatalmas űr 
támadt Szabadka zenei életében. Az árván maradt Filharmóniai Társaság megszűnt 
működni; a városban maradt zenészek már csak álmaikban idézték fel a régi szép hang
versenyek emlékét.

Az évek múlásával mind jobban  feledésbe merültek a háború borzalmai s az embe
rek, megszokva az újonnan előállt helyzetet, mindjobban kezdték érezni a komolyzenei 
rendezvények hiányát. A Városi Zenekar elsősorban a mozi és a templom szükségleteit 
volt hivatott kielégíteni, és túlságosan kicsi volt ahhoz, hogy egy szimfonikus művet is 
műsorára tűzhessen. Huszonnyolc emberrel valóban nem lehet Csajkovszkijt játszani, 
de a városban akadt annyi amatőr zenész, hogy bármikor össze lehetett volna hozni egy 
komolyzenei együttest. Csakhogy a hivatásos muzsikusok délután és este foglaltak vol
tak, a nem hivatásosak pedig délelőttönként a saját állandó munkahelyükön dolgoztak. 
Dirigens akadt volna, talán sok is, így például Hermann Ottó, a Városi Zenekar vezető
je, vagy Bermel Miklós, ugyanannak a zenekarnak helyettes karnagya; de még mások is 
jelentkeztek.

Az első Mozart-est
Az évek egyre peregtek, mígnem a Napló 1931. március 14-i számában arról érte

síthette olvasóit, hogy „Mozart százhetvenötödik születésnapját Szuboticán is méltó 
módon kívánják megünnepelni. Krámer Imre szuboticai hegedűművész kezdeményezé
sére Szuboticán újból megalakult a Filharmóniai Társaság és ez rendezi meg az 
ünnepélyt. A Filharmóniai Társaság széleskörű előkészületeket tesz az ünnepélyre és 
csütörtökön nyilvános próbát tartott a városi zenede nagytermében. A filharmóniai tár
saság próbáján előkelő közönség jelent m eg...”  De vajon tényleg sikerült feléleszteni a 
tetszhalott együttest? Március 21-én ugyancsak a Napló elnézést kér a téves információ
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miatt, ugyanis a bejelentett koncerten nem a Filharmóniai Társaság, hanem egy külön 
erre az alkalomra alakult szimfonikus zenekar fog pódiumra lépni. Ennek ellenére a 
húsvét hélfőjén megtartott Mozart-estről szóló beszámoló ezen a címen jelent meg: 
„A  teljes siker jegyében folyt le a szuboticai filharmonikus zenekar első hangversenye. 
Zsúfolt ház ünnepelte a Mozart-koncert szereplőit.”

Tehát 1931. április 20. Az a nevezetes dátum, amikon tizenhét évi szünet után, ismét 
egy negyven tagú zenekar hangjaitól zengtek a Városi Színház öreg falai. Dr. Diamant 
Ernő ügyvéd bevezető szavai után felcsendült az állami himnusz, majd a zseniális salz
burgi mester következő művei:

1. Figaro házassága, nyitány
2. D-moll zongoraverseny -  előadta Pataki Gora
3. Ave verum: Agnus Dei -  a fcrencrendi templom vegyes karát, az Iparos Dalárda 

férfikarát és a zenekart Fehér Ödön vezényelte
4. Két dal -  énekeltejarkasné Gábos Nelly
5. Esz-dúr szimfónia
A zenekart Kramer Imre vezette, s valamennyi előadó szabadkai volt. Szegedi Emil, 

a Napló tudósítója, minden számot külön-külön megdicsért és nem mulasztotta el 
kiemelni, Mozart zenéjének sikerült összehoznia a város közönségét nemzeti, vallási, vi
lágnézeti és társadalmi különbség nélkül, és azt is hozzátette, hogy ez a zenekar 
felbecsülhetetlen értéke Szabadka szegényes zenei kultúrájának. A koncert tiszta jöve
delmét a Páter Vazul és Milán Todorov vezetése alatt álló VII. köri szegény iskolás 
gyermekek konyhája javára fordították.

A Városi Zenekart is eltemetik
Valójában mióta is beszélhetünk Szabadkán zenekari életről? Iványi Istvántól, a 

város múltjának fáradhatatlan kutatójától tudjuk, hogy Arnold Györgynek, a Szent 
Teréz-templom kántorának 1803-ban öttagú „zenekar”  állott rendelkezésére. Ez az 
együttes 1852-re már 19 tagúvá nőtt, s a templomon kívül a színházban, Palicson és más 
„profán”  helyeken is köteles volt muzsikálni. Ezt a Városi Zenekart a Városi Tanács 
éppen a Mozart-jubileum körüli napokban, pontosabban 1931. május 1-vel megszün
tette! Akit lehetett, nyugdíjaztattak, a többiek pedig végkielégítést kaptak. Ez a döntés 
nyilván nagy felháborodást váltott ki s egyben érthetővé teszi, hogy a komolyzene irán
ti igény még inkább megnőtt mind a közönség, mind pedig a városban élő zenészek 
részéről. A papok a szószékről voltak kénytelenek megmagyarázni a hívőknek, hogy 
miért hallgatnak ünnepnapokon is csak csendes misét.

Kramer Imre (a nem magyar újságok szerint: Mirko Kramer nagy tervekkel vetet
te magát munkába, aminek eredménye azonban csak a következő év elején mutatkozott
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meg. A szervező ezúttal a Francia Klub volt s az 1932. február 14-én. vasárnap dél előli 
megtartott hangverseny tiszta jövedelmét a munkanélküliek megsegítésére fordították. 
A jegyeket 5. 10, 15 és 20 dináros áron bocsátották eladásra s a műsoron kizárólag 
zenekari művek szerepeltek:

Beethoven: VII. szimfónia
Saint-Saéns: Haláltánc
Dvo0ak: Első szláv tánc
Gounod: Balettzene a Faust c. operából

Kramer Imre azzal leple meg a közönséget, hogy Beethoven szimfóniáját fejből di
rigálta. „A z  egészen fölösleges zsonglőrösködése a publikumban -  a Napló szerint -  
vegyes érzéseket keltett.’ ' A közönség minden számot hosszan és lelkesen megtapsolt.

Ezen a koncerten mintegy ötvenen ültek a zenekarban, amelyről 1932. április 7-én 
úgy ír a Napló, hogy „néhány nappajezelőtt megalakult” . Na, végre! \ részletekről az 
április 12-i számból értesülünk: „Szubotica zenei élete sokévi stagnálás után néhány 
zenebarát kezdeményezésére újjáéledi és termékeny, aklív útra irányult. Az a nagy és 
sikeresen gazdag múltú filharmonikus zenekar, amelynek vezetője néhai Lányi Ernő 
volt. az ő halála után áldatlan teppedésben vegetált. A vitalitás, amelyet éppen a muzsi
ka követel meg, eltűnt, és több jó  szándékú, nemes és minden dicséretet megérdemlő 
kísérlettől eltekintve nem volt reprezentatív, kifelé és befelé egységesített filharmóniai 
társaság. Most újjáalakult. ( . . .)  Manojlovics Cvelko, a zenede igazgatója eljárt az illeté
kes hatóságoknál a szuboticai filharmonikus társaság alapszabályainak jóváhagyása 
érdekében. Az alapszabályokat a miniszter jóváhagyta és aláírta. ( . . .)  A város intelli
genciájához azzal a kérelemmel fordul a filharmonikusok előkészítő bizottsága, hogy 
tagul lépjenek be a társulatba s támogassák azt céljai elérésében.”

Ravel Boleró-ja és Beethoven Kilencedik-je
A következő hangversenyre két hónappal később, 1932. június 12-én, a Vöröske

reszt napján került sor Palicson, a fürdő nagytermében. Ekkor csendültek fel 
vidékünkön első ízben Ravel csodálatos Bolerójának hangjai. A zeneszerzőről s a mű
ről dr. Jovan Savié, a Jogi Fakultás tanára tartott előadást. Vajon mennyire sikerült 
megszólaltatni a kortárs francia mester pazarul meghangszerelt partitúráját? Jókora 
adag bátorságra vall, hogy megkomponálása után alig néhány évvel közönség elé, még
hozzá szabadkai közönség elé mert állni a zenekar ezzel a friss művel, amelyet a New 
York-i bemutatón 1929-ben hallott először a világ.

Kramer Imre ezután ismét nagy fába vágta a fejszéjét. Még ugyanabban az évben, 
vagyis 1932. november 17-én bemutatta a szabadkaiaknak Beethoven IX. szimfóniá-
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jál! Közreműködött a Neven dalárda, amelyet dr. Mihovil Katanec tanított be. A szólis
ták is mindannyian helybeliek voltak: Csiffáry Mária szoprán, Csiffáry Minka alt, 
Edelstein Leó tenor, és Jenkáes Matej basszus. A Napló újságírója szerint a nézőtér per
cekig ünnepelte az előadókat, akik méltán rászolgáltak az elismerésre, annak ellenére, 
hogy a produkció, józanul megítélve, nem volt minden ízében kifogástalan. A felkészü
lés feltételei eléggé mostohák voltak s azok is maradnak -  írja a tudósító -  mindaddig, 
„amíg hivatalosan meg nem alakul a filharmonikus zenekar.”

Tehát még sem alakult meg igazán.
Tíz nappal később -  „az óriási érdeklődésre való tekintettel”  -  újra előadták a 

Kilencedik-et, ezúttal még jobban, mint először, ám -  a jugoslovenski dnevnik állítása 
szerint üres nézőtér előtt.

Az első Strauss-est
A még mindig meg sem alakult zenekar folytatta sikersorozatát.

december 10-én a Népkör látta vendégül »»filharmonikusokat, akik a következő 
Strauss-művekkel kedveskedtek a közönségnek:

Egyiptomi induló
Wein, Weib und Gesang
Perpetuum mobile
Donau-Walzer
Frühlingstimmen
Künstlerleben
Pizzicato-Polka
Kuss-Walzer
Tritsch-Tratsch-Polka
Denevér, nyitány

A Tavaszi hangok (Frühlingsstimmen) szólistája Csiffáry Mariska volt. A fülbemá
szó dallamok megtették hatásukat: a közönség tombolva tapsolt minden szám után, a 
Perpetuum mobilé-t háromszor is meg kellett ismételni!

Lehet-e még mindezt fokozni?
Kramer Imre megmutatta, hogy lehet.
1933. február 2-án egy rendkívül igényes Csajkovszkij-esttel állt közönség elé. A 

mintegy ötven tagból álló zenekar előadta a nagy orosz romantikus szerző két kapitális 
alkotását: a Hatodik ún. Patetikus szimfóniát és az 1812 c. nyitányt. A siker olyan ha
talmas volt, hogy az utóbbi művet teljes egészében meg kellett ismételni -  amire nem sok 
példa akad a zene történetében!
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1933. július 11-én este szokatlanul sok ember gyűlt össze a Palicsi-tó partján. A szí
nes égőkkel kivilágított zenepavilonból kiáradó Strauss-dallamok sokak számára 
felejthetetlenné tették azt a vasárnap estét. A műsor majdnem teljesen azonos volt a fél 
évvel korábban megtartott hangversenyével -  és a siker is legalább akkora volt. A mind 
jobban felerősödő szél ellenére több számol meg kellett ismételnie a zenekarnak.

Egy filmsztár a filharmonikusok koncertjén
Josef Schmidt neve ma már nem sokat mond a komolyzene kedvelőinek, pedig a 

maga idejében hallatlanul népszerű énekes volt, nemcsak hangjának, hanem még in
kább filmjeinek, méghozzá hangos filmjeinek köszönhetően. Híre így Szabadkára is 
eljutott. Ennek ellenére az 1933 őszére tervezett fellépése elmaradt, mert a megszokott
nak többszörösére felemelt helyárak elijesztették a közönséget s így a kellő érdeklődés 
hiányában le kellett mondani a hangversenyt. (Végezzünk egy összehasonlítást: a napi
lapok 1 dinárba kerültek, a legdrágább koncertjegyet pedig ennek százszorosáért 
szerették volna eladni! Egy belépő ára más alkalmakkor 10 és 25 dinár között mozgott.)

A szezonnyitó hangversenyre november 15-én került sor. Ennek a koncertnek az az 
érdekessége, hogy a zenekart Germáni Gyula, a Zeneiskola egykori tanára vezényelte, 
mivel Kramer Imre szólistaként működött közre. A filharmonikusok ezen az esten va
lójában csak egy művet adtak elő, Bachd-m oll kettősversenyét-K ram er mellett a másik 
hegedűs Bermel Ferenc volt a többi számot szóló szerzemények képezték. Pataki Cora 
Chopin f-moll fantáziáját és cisz-moll scherzóját, valamint Liszt La Campanella c. hang- 
versenyetiidjét játszotta. (Ráadásként egy Debussx-darabbal ajándékozta meg a 
közönséget.) Ezután, ugyancsak az ő kíséretével, egy briinni baritonista, Paul Feilich 
következett, aki Schubert, Meycrbeer, Mozart, M okranjac és Rossini egv-egy dalát illet
ve áriáját adta elő. Az est utolsó száma Mozart Klarinét-quintettje volt, amelynek 
megszólaltatói mindannyian szabadkaiak voltak: Kramer Imre, Fröhlich Ferenc, 
Bermel Ferenc, Mirko Stokanovic és Liberó Novic.

A hallgatóság heves tapsviharral jutalmazta az előadóművészeket, csak úgy zengett 
a félig üres terem! „A  művészpártoló közönség -  írta a Napló tudósítója -  bizonyosan 
bridgezett. Veszített. Elmulasztotta ezt a hangversenyt.”

A szabadkai Szt. Cecília énekkar 1933-ban az országos kórusversenyről első díjjal 
tért haza, így nem csoda, hogy meghívást kapott Zentára, ahol az Eugén Szálló díszter
mében tartott Nagy klasszikus hangversenyen lépett fel 1934 februárjában -  
valószínűleg 4-én. Kempter Missa solemniséből a Kyrie, a Glória és a Credo tételt adta 
elő a 61 tagú vegyes kar a filharmonikusok közreműködésével. Fehér Ödön vezényelt.

Ugyanez az együttes szólaltatta meg február 20-án, Szabadkán, Schubert B-dúr mi
séjének két tételét. Ezen az esten még más művek is elhangzottak Schuberttól: Kramer
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Imre hegedült, Pataki Gora és Krombholz Károly a szóló számaik után előadták a 
Wanderer-fantáziát. Hav Vera pedig elénekelt három dalt.

A következő hangversenyre 1934. október 4-én került sor. A műsor különlegességeP D c
Mozart két zongorára komponált D-dúr szonátája volt. amelyet Singer Endre, az elő
adó. maga írt át egy zongorára, természetesen zenekari kísérettel ellátva. Singer egy 
szabadkai születésik de Béesben élő zongorista volt, aki a Mozart-muvet a közönség kö
vetelésére két ráadásszámmal toldotta meg. Az est másik szólistája az egy évvel 
korábbról már ismert Paul Freilich volt, aki viszont némi csalódást okozott Bach 
Kreutzstab-kantátájának nem éppen kifogástalan interpretálásával. Maga a zenekar 
Kramer Imre irányításával három kompozíciót játszott: Volkmann F-dúr szerenádját, 
Ravel Boleróját és Bartók Román táncait. A tudósító szerint nem szólalt meg mindegyik 
mű tökéletesen, ami nem is annyira az előadók, mint inkább a gyenge minőségű hang
szerek rovására írható.

Egy teljes évnek kelleti eltelnie, mire a szabadkaiak újra hallhatták fiiharmoniku
saikat, közülük is csak a vonósokat, akik csupán egy Mozart-művct játszottak, a Kis éji 
zenét. A műsor többi tíz számát a régóta várt tenorista, Josef Schmidt szolgáltatta, aki 
operaáriákat és olasz dalokat énekelt. Edw. Steinberger zongorakíséretével. A közön
ségnek végre lehetősége nyílott Massenet, Donizetti, Puccini, Meycrbeer, Flotow és Verdi 
legszebb melódiáiban gyönyörködni. A nézőtér ezúttal zsúfolásig megtelt s a vendégmű
vész egyáltalán nem fukarkodott a ráadásokkal, pedig a jéghideg teremben való éneklés 
aligha tett jót a hangjának.

Van Filharmónia vagy nincs Filharmónia?
Az 1935. október 26-án megtartott hangverseny volt a szabadkai filharmonikusok

nak a -  ha jó l számolom -  tizenharmadik fellépése, de ennél valószínűleg többször is 
pódiumra léptek, csak arról nincsenek megbízható adataink. S ekkor, 1935. november 
24-én a Naplóban napvilágot látott egy cikk a következő cím alatt: „Megalakul a szubot- 
icai Filharmóniai Egyesület'; Nem tréfa! „M ár csak rövid idő kérdése’ ’ , hogy a 
várva-várt esemény bekövetkezzen s akkor -  az újság szerint -  az ifjúság végre megfe
lelő zenei nevelésben részesül, sőt, a legszélesebb néprétegek is megbarátkozhatnak a 
klasszikus zeneirodalom örök értékű műveivel, a hivatásos zenészek pedig megfelelő 
munkát kapnak illő anyagi támogatás mellett.

\ Filharmónia Egyesület 1935. december 1-jén tartotta meg „soron következő”  ala
kuló ülését a Városi zeneiskola igazgatói termében. Ezen az összejövetelen 
megválasztottak egy háromtagú bizottságot, amely hivatott volt az első közgyűlést elő
készíteni. A bizottság tagjai a következők voltak: Cvetko Manojlovié, a zenede 
igazgatója. Újházi Lajos, a Filharmónia karmestere (!) és dr. Diamant Ernő ügyvéd.
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A sajtó akkoriban sokat foglalkozott a születendő' zenekarral, amelynek létrejöttét 
több minden akadályozta. Elsősorban a szükséges mennyiségű pénz hiánya. Hatósági 
engedély már volt, kotta, hangszer és egyéb szükséges felszerelés is akadt valamennyi, 
csupán az anyagi támogatás késlekedett. Az ún. pártoló, tehát pénzbeli segélyt nyújtó 
tagok tábora lassan nőtt, amit az újságokban megjelent toborzó írások jó l sejtetnek. 
„Nem jelszavakat akarunk a levegőbe röpíteni, hogy a sötétséget megvilágítsuk -  írta 
Ujházy Lajos a naplóban 1936. február 26-án - ,  hanem metcorfényt akarunk áraszta
ni, hogy pillanatnyi zenei kábulatot idézzünk fel, hanem testvéri szeretettel, fényes 
nappal hívunk és várunk minden aktív zenészt és pártoló tagol, akikkel mindenkit 
kielégítő kultúrmunkát óhajtunk végezni. A komolyzenére szomjas műkedvelő zenész, 
a kenyérgondtól űzött hivatásos zenész, az igazi jó  zenét megtanulni akaró zenedei 
tanítvány és az apostoli munkát végző zenetanár, mind mint egy várják, kívánják ennek 
a zenekarnak mielőbbi megalakulását és működésbe lépését."

Az „első”  hangverseny műsora -  papíron -  már készen állt, az „első”  zenekari pró
ba dátumát is többször kitűzték, az alakuló közgyűlést is nem egyszer elnapolták, tehát 
lehettek gondok bőven. A legsúlyosabb talán éppen az volt, hogy a v árosban élő muzsi
kusok egyáltalán nem „egy emberként”  képzelték el a zenekar működését.

A hosszas vajúdás eredményeként 1936. március 22-én végre megtartották az ala
kuló közgyűlést, amivel még közel sem oldódott meg minden probléma. Ettől kezdve 
nemcsak a meg nem tartott koncertek és próbák dátumait változtatgatták szinte hétről 
hétre, hanem egyszer csak a karmesteri emelvény is hirtelen gazdát cserélt: Ujházy 
Lajos helyett ismét Kramer Imre kezébe került a dirigensi pálca. „ A  próbák rövidesen 
megkezdődnek” , jelentette a Napló 1936. április 19-én. A május 30-ára tervezett „első”  
hangversenyre végül, teljesen új műsorral, november 9-én kerüli sor. A következő négy 
művet mutatták be:

1. Wéber: Oberon, nyitány
2. Mendelssohn: Olasz szimfónia
3. Saint-Saens: Haláltánc
4. L jubom ir Bošnjaković: Preludium

A koncertet dr. Mileta Djurišić, a Filharmónia Egyesület elnöke nyitotta meg. Beszé
dében többek között elmondta, hogy a zenekarban való közreműködést a zeneiskola 
tanárai, sajnos, megtagadták, s az egykori Városi Zenekar hivatásos zenészei közül 
már kevesen élnek Szabadkán, így a hiányzó muzsikusokat katonazenészekkel voltak 
kénytelenek pótolni. Az elnöki beköszöntőből az is egyértelműen kiderült, hogy a karmes
ter-kérdés volt a Filharmónia újjászervezésének legnagyobb kerékkötője. A nézőkben 
megpróbálják újra felébreszteni azt a tudatot, hogy koncertre járni a helyes társadalmi
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viselkedéshez tartozik, a szervezést pedig igyekeznek majd korszerű, „félig-meddig üzle
ti alapra” helyezni. A pártoló tagok verbuválása természetesen továbbra is tart.

Vezetőség már van
A Filharmónia Társaság rendkívüli gyűlését 1936. november 29-én tartotta a Váro

si Zeneiskola nagytermében. A Napló előző nap hosszabb írást szentelt az eseménynek, 
ebből való az egy ik vezetőségi tag alábbi nyilatkozata: „A  Filharmóniai Társaság célja, 
hogy egy zászló alatt egyesítse mindazokat, akik a zene kedvelői, rajongói. Ennek a fel
adatnak a megoldása sosem volt talán oly nehéz, mint éppen ma. Hiszen soha sem volt 
a társadalom rétegeződése oly élesen kifejezett, mint a mai időkben. Szociális, világné
zeti, nemzetiségi és egyéb különbségek emelnek válaszfalakat osztályok és emberek 
közé. A filharmónia* jelentőségét nemcsak abban látjuk tehát, hogy a zenei harmónia 
szerctelét kívánjuk ápolni, hanem a társadalmi összhang istápolása is célunk: a zenei 
harmóniában kívánjuk összehozni társadalmunk minden harmonikus és harmóniasze
rető tagját.”

Másnap megválasztották az új vezetőséget. Tiszteletbeli elnökök: dr. M anojlovics 
Jócó ügyvéd, Manojlovics Cvetkó, a zeneiskola igazgatója, dr. Miladinovics Radivoj 
közjegyző. Tiszteletbeli tagok: Hartman Rafaelné, Ivkovics-lvándékics Iván polgár- 
mester, Piukovics József földbirtokos. Elnök: dr. Gyurisics Mileta városi tisztifőorvos. 
Alelnökök: dr. Szávics Jován egyetemi tanár és dr. Matijevics Lázó ügyvéd. Titkárok: 
Lepedát Ilija és Pilics Milos. Pénztárnok: Ripka Kamilo. Karmester: Kramer Imre. 
Szertáros: Demek Ferenc. Jogtanácsos: dr. Kunetz Béla ügyvéd. A felügyelő bizottság: 
Balázsevics Andrija bankigazgató, dr. Ognyanov Szvetozár közjegyző és Richter János 
gyógyszerész. A választmány: Bosnyákovics Ljubomir katonai karmester, Csajkás Mar
git, dr. Diamant Ernő ügyvéd, Fehér Ödön kántor, Fröhlich Ferenc mérnök, dr. Katanec 
Mihovil ügyvéd, dr. Milkó Aurél orvos, Ivkovics Jován, Czirfusz János római katolikus 
lelkész, dr. Pirnitzer Mihály ügyvéd, Kladek Imre gyógyszerész és Szegedi Emil újság
író.

Az ülésen, többek között, elhangzott az is, hogy szégyene lenne a százezer lakosú 
Szabadkának, ha „a művészi zenének ezt a lelkeket kibékítő és összehozó intézményét 
nem tudná eltartani” . Ugyanakkor elhatározták, hogy erős mozgalmat indítanak tag- 
gyűjtésre, és ezentúl minden hónapban tartanak hangverseny t. Az utóbbi elképzelést, 
sajnos, nem sikerült valóra váltani, s az újsághírekből ítélve a tagtoborzás is akadozott. 
Es akkor a zenészek széthúzásáról még nem is szóltunk.

A második hangversenyt -  ha elfogadjuk, hogy a novemberi volt az első -  1936. de
cember 14-én tartották. Az est szólistája Pataki Gora volt, a program pedig a következő 
művekből állt:
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Hrsitić: Cučuk Stana, nyitány 
Liszt: Esz-dúr zongoraverseny 
Beethoven: IV. szimfónia

A hangverseny fényesen sikerült, amit azonban kevesen igazolhatnak, mert számos 
szék üresen maradt a nézőtéren. A Napló tudósítója nem mulasztotta el megjegyezni, 
hogy ..kultúrember nem maradhat el olyan hangversenyről, amelyen Lisztet és Beetho
vent adják” .

A szabadkai zeneegyesületek nagy seregszemléje volt az 1937. február 15-én meg
tartott jótékony célú hangverseny. Fellépett a város valamennyi dalos egylete, a 
katonazenekar és a Filharmónia. A koncert első száma Weber Oberon c. nyitánya volt, 
amelyet Kramer Imre vezényelt, ezt követte a Glória tétel Schubert B-dúr miséjéből, a 
Szent Cecília énekkar közreműködésével, dirigált Fehér Ödön. A Katanee Mihovil 
vezette \even, a Napravnik Karéi irányítása alatt fellépő Graničar és a Ko\ács Kornél 
által betanított Iparos Dalárda műsoráról nem maradt írásos feljegyzés, de annyi 
bizonyos, hogy az est utolsó száma Ljubom ir Bosnjakovié alkotásának, a Vajdasági rap
szódiának az ősbemutatója volt. Ennek megszólaltatásában feltehetően az összes eddig 
felsorolt együttes részt vett, a szólistákkal együtt, és maga a szerző dirigált.

Nagy tervekben ezután sem volt hiány, de a megvalósítás körül gondok lehettek, 
mert több mint fél évig ismét semmi hír a zenekarról. Legközelebb október 18-án 
léplek közönség elé a következő programmal:

1. Gluck: Iphigénia Auliszban, nyitány
2. Martini: Plaisir d ’amour V. de
3. Crescendo: Rondino al Nido
4. Grieg: Ich liebe dich
5. Csajkovszkij: Elégia és Valcer a Vonósszerenádból
6. Bermel: Srpska balada i Kolo
7. Mozart: g-moll szimfónia

A dalokat -  a műsor második számát -  Bermel Miklós hangszerelte és a szintén 
szabadkai fiatal énekesnő, Siflis Irma énekelte, aki nem sokkal korábban tért haza 
milánói tanulmányútjáról.

Kitört a botrány!
A hangversenyről a Naplóban október 20-án megjelent kritika nem a legkedvezőbb 

színben tűnteti fel a karmestert, Kramer Imrét, ami nem is meglepő, ha tudjuk, hogy a 
dirigensi pálcától megfosztott Újházy Lajos tollából eredt.
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A Reggeli Újság tudósítója, Jász Dezső, ezzel szemben karmestert, zenekart, szólis
tát egyaránt dicséretre méltónak tartott. Tőle tudjuk, hogy a Városi Színház színpadán 
ezúttal 44 muzsikus ült. akik köziil különösen a vonósok nyújtottak szép teljesítményt.

Október 24-én már a Grimasz c. szatirikus lap is tollhegyre tűzte az esetei. Szerin
te a szerdai Naplót olvasva „kritikus pillanatai voltak”  a karmesternek, akinek egyebek 
között azt vetette a szemére Újházy, hogy „irányításán meglátszik, hogy nem a zenekar
ból került a karmesteri emelvényre11. „Muzsikus muzsikust hogyan is érthetne m e g - 
szellemeskedik tovább a Grimasz -  hisz mind a kettő mást akar: Újházi Újházit és 
Krámer Krámert.”

Annyi bizonyos, hogy az ügy nagy port kavart fel: végre a nyilvánosság is megtud
hatta, valójában miért is nem halad előre a Filharmónia szekere. Ki erre szeretné tolni, 
ki meg arra.

Tollat ragadva Pataki Gora is kiállt Kramer mellett a Napló hasábjain, amire Ador
ján András reagált a „Sentai Újság”  október 31-i számában. Igyekezett sorra megcáfolni 
a neves zongoraművésznő állításait, amiket szerinte nyilvánvalóan „professzionalista 
szolidaritásból”  vetett papírra, s megpróbálta Üjházyt a legkedvezőbb színben feltün
tetni. A hosszú cikkből megtudjuk, hogy Újházy nyilvános zenei pályafutása három 
évtizeddel korábban indult: először titkára volt a becskereki filharmóniának, de mu
zsikusként is tevékenyen működött: különböző hangszereken játszott, tanított a 
zeneiskolában, zenei átiratokat készített, sőt operában is énekelt, méghozzá főszerepe
ket. Nagybecskerekről Zentára került s ott folytatta áldásos kultúrtevékenykedését: 
újjászervezte a Zenekedvelők Egyesületét, vezényelt, hangszerelt -  egy szóval ő volt a 
mozgatója a város zenei életének. Ezután költözött Szabadkára, ahol oroszlánrészt vál
lalat a Filharmónia feltámasztásában; még a hivatalos engedélyek költségeit is ő fedezte 
s egymaga több mint száz pártoló tagot gyűjtött az egyesületnek. A tavaszi közgyűlés 
után azért lépett vissza a zenekarban való aktív szerepléstől, mert a „professzionátus 
kérdés került előtérbe” . Tehát, állapítja meg Adorján, erősen téved az, aki a kritikaíró 
Újházyt szakavatatlansággal vádolja. „Jobb  többet eredményesen dolgozni -  zárja so
rait a cikkíró -  mint elnéző és csak jó  kritikát követelni. A jó  kritika akkor magától jön 
és a közönség kétségbeejtő közönye is azonnal megszűnik.”

Csoda-e, hogy ezek után Kramer Imre beadta lemondását?
„Egyrészt a közönség késztetett lemondásra -  nyilatkozta a Reggeli Újság tudósító

jának -  amellyel a szuboticai filharmonikusok ügyét kezelik, másrészről pedig az az ok 
nélküli rosszindulat, amellyel egesek egyéni hiúságból és szereplési vágyból méltatlan 
módon gáncsolják a filharmonikusok tiszteletre méltó munkáját.”

Hogy is szól a zsidó átok? „Ledjél te a szuboticai filharmóniai társaságtól a karnagy 
és írjonak ró ladról hogy irányításodon meglátszik, hogy nem a zenekarból kerülted a 
karmesteri székbe ”  (Grimasz. 1937. október 31.)
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Lányi már tizenöt éve halott
Halálának 15. évfordulóján Szabadka megemlékezett Lányi Ernőről, aki éppen 

három évtizeddel korábban tartotta meg az első szimfonikus hangversenyt a városban.
Az 1938. május 14-én megtartott emlékünnepélyen sokan felléplek: két énekes, 

Pollák Armand és Siflis Irma -  Lányi Viktor kíséretével, Pataki Gora zongorázott, ezen
kívül énekelt a Berniel Miklós vezette Munkás Dalárda, az Iparos Dalárda, melynek 
karnagya ekkor Kramer Imre volt, a Graničar kórus Napravnik Karéi irányítása alatt, 
s a Magyar Olvasókör dalárdája, Fehér Ödön vezényletével. A műsoron, magától érte
tődően, kizárólag Lányi szerzeményei szerepeltek. A hegedűre és zenekarra írt Románé 
szólistája Kramer Imre volt, dirigált ifj. Lányi Ernő, a Mese c. szimfonikus költeményt 
pedig a Filharmonikus zenekar szólaltatta meg, amelynek élén ugyancsak Kramer állt.

A zenekar tehát nem szűnt meg létezni, sől. annak az ötlete is felmerült, hogy jó  len
ne egyesíteni a szabadkai, az újvidéki és a zom bori filharmonikusokat. A közös fellépések 
mellett mindegyik zenekar pódiumhoz juthatna a másik két városban, karmestert köl
csönözhetnének egymásnak, szólistát cserélhetnének. Elvben meg is állapodtak a 
zenekarok vezetői, de a szép elképzelések megvalósítására már nem került sor.

Kramer, a rendelkezésünkre álló adatok szerint, 1939 tavaszán állt karmesterként utol
jára közönség elé. Többek között saját szerzeménye, a Heine versére írt Du bist wie eine 
Blume c. dal is lehangzott azon az április 24-i hangversenyen, amelynek szólistája a sza
badkai Szkenderovics Manya volt, Siflis Irma lehetséges fiatal tanítványa. Más műveket is 
énekelt, de a korabeli újságokból nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy Brahms 
egyik dalát-e, vagy egy olasz dalt, esetleg Verdi valamelyik áriáját... (Mateja Skenderovié 
a háború utáni Jugoszláviában sikeres operaénekesi pályát futott be.) Ezen az esten elhang
zott még Beethoven II. szimfóniája és Weber Euryanthe c. nyitánya is -  ha igaz.

Novemberben még úgy volt, hogy a filharmonikusok következő koncertjét is Kramer 
vezényli, de ez valamilyen oknál fogva nem így történt. A  szabadkai közönség többé nem 
látta őt hangversenypódiumon, mert kitöri a háború, amely sok ártatlan áldozatával 
együtt Kramer Imrét is magával ragadta. Zsidó volt, mindössze 39 ével élt.

1929-ben alapítottak Szabadkán egy D obro delo (Jótett) nevű jótékonysági egyesü
letet, amely magára vállalta, hogy segíti a város elaggott szegényeit. Naponta több mini 
száz adag meleg ételt osztottak szét az arra legjobban rászorulóknak. Fennállásának 10. 
évfordulóját a D obro delo jótékony célú hangversennyel ünnepelte meg, amelyen a Fil
harmónia mellett fellépett két énekes: Péjics Klára ( Kiara Peié), aki Saffi áriáját 
énekelte a Cigánybáróból, és Bondár Alekszandar (Aleksandar Bondar) -  három 
Strauss-dalt adott elő - ,  dr. Diamant Ernest. illetve Napravnik Karéi zongorakíséreté
vel. A zenekart egy katona karmester, bizonyos Julije Klajn vezényelte, s a csupa 
Strauss-műveket tartalmazó esten még a Denevér c. operett nyitánya, a Császár-kerin- 
gő, a Falusi fecskék, a Mesék a Bécsi erdőből és a Pizzicato-polka hangzott el. A
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nagyszámú előkelő közönség előtt lezajló hangverseny szép sikerrel zárult, a karmester 
gondos és pontos munkát végzett.

Még egy Mozart-est - az utolsó
Ekkor már ropogtak a fegyverek Európában, sorsát Szabadka sem kerülhette el.
Hogyan lehetne pezsgő életű nagyvárossá fejleszteni Szabadkát? -  tették fel újra a 

kérdést 1941 őszén. A Hírlap c. napilap adott néhány ötletet, amelyek között szerepel 
a városi zenekar létrehozása, amely magvát képezné a filharmonikus együttesnek, 
kísérhetné az itt szereplő operai társulatokat, a színház zenés előadásait, „emelhetné az 
ünnepélyek fényét” , nyaranként pedig Palicson muzsikálna. Sőt! A Vigadóban „magas 
szintű zenei hetet”  lehetne rendezni.

A városban maradt zenészek. Szemlér Istvánnak, a zeneiskola újonnan kinevezett 
igazgatójának vezetése alatt ismét életre keltették a Filharmóniát és elkezdődtek a rend
szeres próbák, aminek eredményeként 1942. május 11-én a színház sok mindent megért 
termében felcsendültek Mozart hallhatatlan alkotásai:

1. Szöktetés a szerájból, nyitány
2. Adagio a 13. A-dúr szonátából
3. Kis éji zene
4. Két ária a Figaró házasságából
5. Esz-dúr szimfónia, No 39

A zongoraszonátákat B. Rácz Lilly, a bajai zeneiskola tanára, Dohnányi és Cortot 
növendéke játszotta; az énekes szólista, Simányi Erzsébet pedig a Délvidéki Konzerva
tóriumban tanárkodon Újvidéken, ahova Budáról érkezett. A hangversenyt Szemlér 
István hegedűtanár, a szabadkai zeneiskola igazgatója vezényelte. A közönség soraiban 
ott ült a főispán, a polgármester és sokan mások a város legfelsőbb köreiből. Dr. Vojnits 
Aladár kultúrtanácsos ünnepi beszéddel nyitotta meg a Mozart-estet.

A rendelkezésre álló adatok szerint a háború végéig több filharmóniai koncertre 
már nem került sor. Vérben fürdőit a világ s az emberi esztelenségek láttán fedezékbe 
vonultak a múzsák. A zenekari élet megszűnt Szabadkán, de a Filharmónia eszméje élet
ben maradt, csak várta a kedvező pillanatot, hogy újra testet ölthessen -  Isten tudja, 
immár hányadszor.

# % #

A kör bezárult. A két Mozart-est által körülfogott évtized alatt a Szabadkai Filhar
mónia több mint húsz koncertet adott. Egyes utalásokból arra következtetni, hogy 1931 
második felében egy Beethoven-estet is rendeztek. 1933 tavaszán pedig Brahms-hang-
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versenyt, erre azonban nem áll rendelkezésünkre elegendő tárgyi bizonyíték. Mini 
ahogy azt sem állíthatjuk határozottan, hogy 1932 telén járt a zenekar Újvidéken és 
Nagy becskereken (Zrenjaninban). Volt róla szó.

Szabadka „lelkes”  muzsikusai néhányszor feltámasztották a Filharmóniát, de az 
mindannyiszor életképtelennek bizonyult és valakinek ismételten létre kellett hoznia. 
Az országban akkor uralkodó súlyos gazdasági állapotok aligha kedvezlek egy ilyen 
költséges intézmény létrehozásának, de hiányzott az az erős egyéniség is, aki tekintélyé
vel egy akaratra tudta volna bírni a városban élő muzsikusokat. Ennek ellenére, ha nem 
is folyamatosan, de működött a zenekar, és olyan művek bemutatására vállalkozott, ami 
sokkal nagyobb együttesnek is becsületére vált volna. Vagyis, ha szem előtt tartjuk a 
mostoha körülményeket, el kell ismernünk, hogy a két háború közötti időben hősies 
harc folyt a zenekari muzsikálás életben tartásáért Szabadkán. A Lányi Ernő által
1908-ban elültetett fa, kisebb-nagyobb kihagyással, majdnem minden évben meghozta 
gyümölcsét, de csak a második világháború után teremtődtek meg a feltételei annak, 
hogy a Szabadkai Filharmónia hivatásos státust nyerjen és profi szintű teljesítményt 
nyújtson.

Sajnos, ez az időszak sem tartott sokáig.

A Szabadkai Filharmónia koncertjein fellépett szólisták
Pataki Cora, zongora

Mozart: d-moll zongoraverseny (1931. IV 20.)
Chopin: f-moll fantázia (1933. XI. 15.)
Chopin: cisz-moll scherzo (1933. XI. 15.)
Liszt: La Campanella (1933. XI. 15.)
Schubert: Wanderer-fantázia stb. (1934. II. 20.)
Liszt: Esz-dúr zongoraverseny (1936. XII. 14.)

Farkasné Gábos Nelly, ének
Mozart: Két dal (1931. IV 20.)

Csiffáry Mária, szoprán
Beethoven: IX. szimfónia (1932. XI. 17.)
J. Strauss: Frühlinghsstimmen (1932. XII. 10.)

Csiffáry Minka, alt
Beethoven: IX. szimfónia (1932. XI. 17.)

Edelstein Leó, tenor
Beethoven: IX. szimfónia (1932. XI. 17.)

Jankács Matej, basszus
Beethoven: IX. szimfónia (1932. XI. 17.)
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Freilich Paul, bariton, Briinn (Brno)
Schubert: Dér Doppelgánger (1933. XI. 15.) 
Meyerbeer: Neluška (?) (1933. XI. 15.)
Mozart: Cavatina (?) (1933. XI. 15.)
Mokranjac: Tri junaka (1933. XI. 15.)
Rossini: Cavatina (1933. XI. 15.)
Bach: Kreutzstab-Kantate (1934. X. 4.)

Kramer Imre, hegedű
Bach: d-moll versenymű két hegedűre (1933. XI. 15.) 
Schubert: Ave Maria stb. (1934. II. 20.)
Lányi E.: Románc (1938. V. 14.)

Bermel Ferenc, hegedű
Bach: d-moll versenymű két hegedűre (1933. XI. 15.) 

Krombholz Károly, zongora
Schubert: Wanderer-fantázia stb. (1934. II. 20.)

Hay Vera. szoprán
Schubert: Három dal (1934. II. 20.)

Singer Endre, zongora, Bécs/Szabadka
Mozart: D -dúr zongoraverseny (1934. X. 4.)

Schmidt Joseph, tenor, Bécs
Operaáriák, olasz dalok (1935. X. 26.)

Siflis Irma, ének
Martini: Plaisir d ’amour (1937. X. 18.)
V. de Crescendo: Rondine al Nido (?) (1937. X. 18.) 
Grieg: Ich liebe Dich (1937. X. 18.)

Skenderovió Mateja, ének
Brahms: Olasz dal (1939. IV 24.)
Kramer I.: Du bist wie eine Blume (1939. IV 24.)

Peié Kiara, ének
J. Strauss: Saffi dala a Cigánybáróból (1939. XII. 18.) 

Bondar Aleksandar, ének
Részletek Strauss operettjeiből (1939. XII. 18.)

B. Rácz Lilly, zongora, Baja
Mozart: Két szonáta-tétel (1942. V 11.)

Simányi Erzsébet, ének, Újvidék
Mozart: Két ária a Figaro házasságából (1942. V 11.)



Az előadott művek jegyzéke
Bach: d-moll versenymű két hegedűre (1933. XI. 15.)
Bach: Kreutzstab-Kanlate (1934. X. 4.)
Bartók: Román táncok (1934. X. 4.)
Beethoven: VII. szimfónia (1932. II. 14.)
Beethoven: IX. szimfónia (1932. XI. 17.)
Beethoven: IV szimfónia (1936. XII. 14.)
Beethoven: II. szimfónia (1939. IV. 24.)
Bermel M.: Srpska balada i Kolo (1937. X. 18.)
Bošnjaković: Preludium (1936. XI. 9.)
Bošnjaković: Vojvodjanska rapsodija (1937. II. 15.)
Brahms: Olasz dal (1939. IV 24.)
Buzzi-Peccia: Mai d ’amore* (1935. X. 26.)
Chopin: f-moll fantázia* (1933. XI. 15.)
hopin: cisz-moll scherzo* (1933. XI. 15.)
Crescendo: Rondine al Nido (1937. X. 18.)
Csajkovszkij: VI. szimfónia (1933. II. 2.)
Csajkovszkij: 1812, nyitány (1933. II. 2.)
Csajkovszkij: Elégia és Valcer a Vonósszerenádból (1937. X. 18.
Donizetti: Una furtiva lagrima* (Szerelmi bájital) (1935. X.
Dvo0ak: Első szláv tánc, C -dúr (1932. II. 14.)
Flotow: Ach! So fromm* (Marta) (1935. X. 26.)
Gluck: Iphigénia Auliszban, nyitány (1937. X. 18.)
Gounod: Balettzene a Faustból (1932. II. 14.)
Grieg: Ich liebe Dich (1937. X. 18.)
Hristié: Čučuk Stana, nyitány (1936. XII. 14.)
Kempter: Missa solemnis, részletek (1934. II. 4.) (Zenta)
Kramer l.: Du bist wie eine Blume (1939. IV 24.)
Lányi E.: Románc (1938. V. 14.)
Lányi E.: Mese, szimf. költemény (1938. V 14.)
Liszt: La Campanella* (1933. XI. 15.)
Liszt: Esz-dúr zongoraverseny (1936. XII. 14.)
Martini: Plaisir d ’amour (1937. X. 18.)
Massenet: Ária a Cidből* (1935. X. 26.)
Mendelssohn: Olasz szimfónia (1936. XI. 9.)
M eyerbecr: Neluško* (1933. XI. 15.)
Meyerbeer: 0 , Paradiso (Az afrikai nő) (1935. X. 26.)
Mokranjac: Tri junaka (1933. XI. 15.)

81



Mozart: Figaro házassága, nyitány (1931. IV 20.)
Mozart: d-moll zongoraverseny (1931. IV. 20.)
Mozart: Ave verum* (1931. IV 20.)
Mozart: Agnus Dei* (1931. IV 20.)
Mozart: Két dal* (1931. IV 20.)
Mozart: Esz-dúr szimfónia (1931. IV 20.) (1942. V 11.)
Mozart: Cavatina* (1933. XI. 15.)
Mozart: Klarinél-quintett* (1933. XI. 15.)
Mozart: D-dúr zongoraverseny (1934. X. 4.)
Mozart: Eine kleine Nachtmusik (1935. X. 26.) (1942. V 11.)
Mozart: g-moll szimfónia No 40 (1937. X. 18.)
Mozart: Szöktetés a szerájból, nyitány (1942. V 11.)
Mozart: Adagio az a-dúr zongoraszonátából* (1942. V 11.)
Mozart: Török induló* (1942. V 11.)
Mozart: Két ária (Figaro házassága) (1942. V. 11.)
Puccini: Wie sich die Bilder gleichen* (Tosca) (1935. X. 26.)
Ravel: Bolero (1932. VI. 12., Palics) (1934. X. 4.)
Rossini: Cavatina* (1933. XI. 15.)
Saint-Saéns: Haláltánc (1932. II. 14.) (1936. XI. 9.)
Schubert: Dér Doppelgánger* (1933. XI. 15.)
Schubert: Ave Maria* (1934. II. 20.)
Schubert: Wanderer-fantázia* (1934. II. 20.)
Schubert: Három dal* (1934. II. 20.)
Schubert: B -dúr mise, részletek (1934. II. 20.) (1937. II. 15.)
Serano: Espanola* (1935. X. 26.)
Strauss J.: Egyiptomi induló (1932. XII. 10.)
Strauss J.: Wein, Weib und Gesang (1932. XII. 10.)
Strauss J.: Perpetuum mobile (1932. XII. 10.) (19.39. XII. 18.)
Strauss J.: An dér schönen blauen Donau (1932. XII. 10.)
Strauss J.: Frühlingsstimmen (1932. XII. 10.)
Strauss J.: Kiinstlerleben (1932. XII: 10.)
Strauss J.: Csók keringő (1932. XII. 10.)
Strauss J.: Tere-fere polka (1932. XII. 10.)
Strauss J.: Denevér, nvitány (1932. XII. 10., Népkör) (1933. VII. 16.,

Palics) (1939. XII. 18.)
Strauss J.: Császár-keringő (1939. XII. 18.)
Strauss J.: Saffi dala* (Cigánybáró) (1939. XII. 18.)
Strauss J.: Mesél a Bécsi erdő (1939. XII. 18.)
Strauss J.: Ko nas jc venčao?* (Cigánybáró) (1939. XII. 18.)
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Strauss J.: Keringő a Denevérből* (1939. XII. 18.)
Strauss Johann/Josef: Pizzicato-polka (1932. XII. 10.) (1939. XII. 18.) 
Strauss Josef: Falusi fecskék (1939. XII. 18.)
Tagliaferri: Nu me sceta* (1935. X. 26.)
Tagliaferri: Mandunilatta di ÍNapoli* (1935. X. 26.)
Verdi: Quest’ o quella* (Rigoletto) (1935. X. 26.)
Volkmann: F-dúr szerenád (1934. X. 4.)
Wébér: Oberon, nyitány (1936. XI. 9.) (1937. II. 15.)
Weber: Euryantlie. nyitány (1939. IV 24.)

A * (csillaggal) megjelölt zeneművek előadásában a zenekar nem veti részi, ezek jo b 
bára szóló-szerzemények, vagy zongorakíséretes kompozíciók.

Szabad Lyceum
A Szabad Lyeeum Szabadkán, kél-három év kivételével, a század első két évtize

dében működött. Az alapszabályzatban megfogalmazott meghatározás szerint az 
egyesület célja, hogy fölolvasások -  szabad előadások -  és esetleg művészeti előadások
kal Szabadkán a közművelődést előmozdítása, közhasznú ismeretekei terjesszen, a 
felsőbb népnevelés érdekeit szolgálja, s a művészetek iránt érdeklődési keltsen.”  

Kaich Katalin Szabad líceumok Bácskában és Bánátban c. könyvében a következő 
zenei témájú előadásokat sorolja fel:

XII. 3. -  Révfy Zoltán: A rómaiak zenéje
1901 .1 .20. -  Riszner József: A zenéről általában
1911. XII. 8. -  Lányi Ernő: Liszt Ferenc emlékhangverseny
1912. III. 8. -  Bach emlékest, Lányi Viktor felolvasása

III. 22. -  Koller Ferenc: A magyar dal és zene fejlődése 
1913.11.15. -  Koller Ferenc: Katona József Bánk bánja és a magyar nemzeti zene

X II .18. -  Lányi Ernő: A hallás művészete
1915.11.18. -  Lányi Ernő: A háborús zenéről

XI. 4. -  Lányi Ernő: A magyar műdal fejlődése
1 9 16 .1. 27. -  Lányi Ernő: Schubert és Schumann

III. 9. -  Lányi Ernő: Mozarl-hangverseny
1917 .1 .14. -  Lányi Ernő: A görög zene története

I. 29. -  Hangverseny
III. 22. -  Lányi Ernő: Mozart-hangverseny

XI. 9. -  Hangverseny
XII. 16. -  Hangverseny

1918. III.15. -  Emlékünnep
III. 17. -  Idényzáró hangverseny
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(Fontosnak tartottam a háború éveiben megtartott -  tehát e fejezet kereteit túllé
pő -  zenés rendezvényeket is beiktatni a felsorolásba, hogy átfogóbb képet kaphassunk 
a Lyceum munkájáról.)

Az 1902 közepén kezdődő és két és fél évig tartó kiesés korszakában néhány olyan 
rendezvényre bukkantam a korabeli sajtóban, amelyek Katholikus Szabad Lyceum 
néven jöttek létre a Katolikus Legényegylet szervezésében. Ezek műsorán a következő 
zeneszámok hangzottak el:

1902. III. 8. -  Lavotta szerelme, négykezes -  zongorán előadta Völgyi Péter és
Kersch Mihály

-  Magyar népdalok -  énekelte Milassin Andor
-  Sarasaié: Cigánymelódiák, édesapja kíséretével hegedűn játszotta 

Brenner József
-  Abt: Legényegyleti induló -  énekelte az „ifjúság”

1903. III. 22. -  Suppé: Költő és paraszt, nyitány; zongora négykezes -  Völgyi és
Kersch

-  Magyar népdalok -  Kopp Irma cimbalom
-  Kersch Ferenc: Notturno elegico, trió, Klazsik Lehel hegedű, Völgyi 

Péter zongora, Kersch Mihály harmónium
1903. V. 3. -  Omni vive -  Völgyi és Kersch

-  Gaál: Kuruc dal -  énekelte Dely Ferenc, Horváth Ödön és Milassin 
Andor

-  Hvmnus -  énekelte az egész közönség
A Szabad Lvceuni Egvesiilet igazából csak 1904. novemberétől kezdett el működei. ~

ni folyamatosan, az új vezetőség -  dr. Milkó Izidor elnök, s a két alelnök: Bólits József 
kultúrtanácsnok és Toncs Gusztáv „tudós professzor”  -  által biztosított szilárd alapo
kon.

A negyvennyolcas szabadságharc napjáról minden évben megemlékeztek, s ezek
ről az ünnepélyekről nem hiányozhatott a zene. 1905. március 14-én a Dalegyesület 
lépett fel, de csak két számot énekelt: a Himnuszt és a Szózatot.

A Lyceum felolvasásaira leginkább a főgimnázium dísztermében került sor. kivéve 
a nagyobb ünnepségeket. Ezek közé tartozott az a Csokonai emlékünnepély, amelyet 
1905. november 12-én tartottak a Pest Szálló nagytermében. A Himnusz és a Szózat 
ezúttal sem maradt el, de a Dalegyesület előadásában két Csokonai-vers is elhangzott: 
A reményhez és a Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz.

A zenei szempontból első igazán jelentős rendezvény 1910. március 4-én zajlott le, 
amikor is dr. Lányi Ernő elénekelte édesapja nyolc dalát, a szerző kíséretével. Ezek a 
következők voltak: Petőfi: Reszket a bokor..., Petőfi: Megy a juhász szam áron..., Tom
pa: Hervad, hervad a föld határa..., Kiss J.: Daloljak-e, Gárdonyi: Levél a tanyáról, 
Kosztolányi: A hajnali csillaghoz, Kosztolányi: Üllői úti fák, Csery Éva: Sugártánc
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(A Bácskai Napló 1910. március 6-i száma három másik szerzőt is felsorol -  Adyt, 
Mohácsi! és Gellértet s összesen 12 dalról lesz említést.) \ helyszín ezúttal a főgim
názium nem éppen intim hangulatot árasztó tornaterme volt.

Lányi mellett Koller Ferenc hegedűtanár volt az, aki jelentős részt vállalt a Szabad 
Lyeeum munkájában. Nagy sikert aratott a magyar zene fejlődését bemutató előadása, 
amelyet 1912. március 22-én tartott meg. Dr. Klein Mátyásné és Járay Sándor énekéi 
Gellért Pál, a színház karmestere kísérte zongorán, ezenkívül a kvintetté kibővíteti 
Koller-Herm ann-féle vonósnégyes előadta a Csínom Palkót és a Boka kesergőjét.

A következő idénytől kezdve a „felolvasásokat”  áthelyezték a Városháza közgyű
lési tennébe, ahol november 22-én megismételték a magyar zene fejlődését bemutató 
előadást. Egy héttel később, november 29-én már a klasszikus zene volt a következő 
felolvasás témája.

Az 1913. október 26-án megrendezésre került Eötvös /József/-iinnep két kimagas
ló zeneszáma, a báró Eötvös szövegére komponált Végrendelet Lányi Ernőtől, amil 
Reiter Ilona, a zeneiskola női kara és a városi zenekar szólaltatott meg a szerző vezény
letével, és Hubay Jenő Magyar variációk c. művét Rados Dezső előadásában, Lányi 
zongorakíséretével.

A szabadkai lapok szerint sokáig emlékezetes marad az az előadás, amelyet 1913. 
december 18-án tartott Lányi a zenehallgatás művészetéről és a klasszikusok élvezé
séről. Kiemelte, hogy a zenei nevelés a klasszikus műveltség szerves részét kell képezze. 
A lebilincselő előadás illusztrációjaként Rados Dezső, Hermann József, lludek Rudolf 
és Orth József eladták Mozart klarinét-kvintettjének Largnetto tételét; Lányi és Müller 
Elvira Bach egyik Sarabande-ját játszották; Rados egy Locatelli-szonátát hegedüli. 
Romanov Mariska pedig a Rinaldo c. operából énekeli el egy áriát.

Lássuk az 1914-es márciusi ünnepség programjál.
Az ünnepi beszéd, a Himnusz és a Szózat mellett a Dalegyesület előadásában el

hangzott Gaál Ferenctől a Kossuth Lajos ablakába kinyílott a rózsa és Lányitól az Édes 
hazám, hova lett a jókedved c. kórusm ő, valamint a Talpra magyar.

Ennyit ízelítőül a szabadkai Szabad Lyeeum szervezésében megtartott több mini 
kétszáz előadásból. Munkám második, -  a háborús évekkel foglalkozó -  részében lesz 
még szó néhány későbbi sikeres zenei előadásról.

A dalárdák
A szabadkai énekkarok közül háromról lehet elmondani, hogy folyamatosan mű

ködött: a szerb dalárda, az ipartestületi dalárda és a Dalegyesület. Az iskolai 
kórusokról az iskolák zenei életét bemutató fejezetben esik szó, a többi énekegyüttes
ről pedig annyira hiányosak az adataim, hogy azok bemutatásáról kénytelen voltam
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eltekinteni, ami ha igazságtalanság, akkor az elsősorban a korabeli sajtó lelkiismeret- 
él kell terhelje.

A leghosszabb múltra visszatekintő énekes társulatot a szerbek hozták létre 1865- 
ben Srpsko pevacko društvo néven. A társulás szellemi atyja egy ügyvéd, Đura 
M anojlovic volt. aki nemcsak a karmesteri, hanem az elnöki teendőket is elvállalta. Öt 
követték a karnagyi poszton:

1866-tól Jovan Prohaska
1899. június 30-tól Ernest Sejkora
1890. december 23-tól Svetozar Dimitrijevic pap
1905. szeplemberétől Klazsik Lehel
1907. szeptember 2-tól Branko Jelacic tanító és
1909-től Petar Ognjanov tanító.
A kórus vezetői több lelkesedéssel bírtak, mint szaktudással, s ezzel magyarázha

tó, hogy nem értek el kimagasló eredményt. A társulat történetének alapos feldolgozása 
még várat magára: az újságokban fellelhető kevés inform áció alapján aligha nyerhe
tünk reális képet az énekkar tevékenységéről. A lapokból tudjuk, hogy 1901. április
21-én, vasárnap. Szegeden vendégszerepeitek és a görögkeleti templomban az istentisz
telet alatt Mokranjac miséjét adták elő.

A szerb társulat nevével a sajtóban csak hat évvel később találkozunk újra, ami 
nem jelenti azt. hogy ez idő alatt egyáltalán nem működött, bár az 1903. október 2-án 
a belügyminisztérium által jóváhagyott szabályrendelet aligha hatott a kórus munká
jára kedvezően. Az egyik paragrafus ugyanis kimondja: „Népénekes társulatok, 
orfeumok fellépése csakis a színi évad elmúltával engedélyezhető. Az engedély csak ma
gyar nyelvű előadásokra adható és egy és ugyanazon időben a városban csak egy énekes 
társulat működhetik.’ ' Ezt a tilalmat elsősorban a Magyarország területén elszaporo
dott német társulatok tevékenységének v isszafojtására hozták, de elképzelhető, hogy 
a többi nem magyar társulatokra is alkalmazták.

1907. január 27-én a szerb olvasókör (Srpska citaonica) helyiségeiben megtartott 
mulatságot megelőzően fellépett a szerb dalárda is, a jelenlevők legnagyobb örömére. 
Július 20-án a városligetben tartottak nyári mulatságot, amelynek az első felében sze
repelt a kórus.

A szabadkai művészekről szóló fejezetből már tudjuk, hogy 1908. február 15-én, 
hat év kihagyás után újra sikerült megtartani a hagyományos „beszedát” . A neves szó
listák mellett fellépett a dalárda -  az est egyik szervezője -  is, mégpedig Marinkovic 
A szerb nő és Haidrich Dalmáciai sajkás c. dalával.

Nem hagyhatom említés nélkül, pedig korábban már erről részletesen beszámol
tam, Stevan Mokranjacnak, a szerb zeneirodalom kiemelkedő alakjának szabadkai 
vendégszereplését, amelyre 1910. novemberében, a pravoszláv templom felszentelése
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alkalmából kerüli sor. A szerb dalárdái vezényelte, amely Csajkovszkij Legenda és 
M okranjac Kecskepásztor c. művét adta elő nagy sikerrel.

A Nevenbol tudjuk, hogy 1911-ben sem maradt el a hagyományos Szent (1. 27.) 
mulatság, alig néhány nappal később pedig (11. 2.) a bunyevácok Maridan elnevezésű 
nagy táncmulatságára került sor. A Yeliko prelo egyik attrakciója a hétéves Pajiea 
Mlinko, aki énekelt és tamburázott, az est másik meghívottja pedig a szerb dalárda volt. 
amelynek mindegyik előadott számál viharos taps köszöntötte. Mintegy ezer ember 
szorongott a Pest Szálló termeiben. A kórus hölgy tagjait név szerint is felsorolja a 
Neven 1911. február 15-i száma: Mica Ognjanova, Zorka Pusina. Justa Krnjajski I.. 
Katica Diniitrijeviéeva. Saveta Pendziéeva, Milica Mijatova, Bosiljka Lepedatova, 
Kalica Pršinova, Dóra Krnjajski J., Emilija Ognjanova, Maca Ognjanova és Jelena 
Pendziceva.

A kórus egyéb szerepléseiről nincsenek adataim.

Az Ipartestületi Dalárda megalakulásának éve 1898. Ennek csak egy adat látszik 
ellentmondani, ugyanis 1906-ban Arnold Pálnak tízéves elnökségi jubileumát ünne
pelték (Bácsmegyei Mapló, 1906. II. 13.) és nem a nyolcéveset! De ebből most ne 
csináljunk kérdést.

A dalárda 1898. április 5-én elfogadott alapszabályaiból megtudhatjuk, mi képezi 
a dalárda jövedelm ét: a pártoló tagok tagsági díjai, a rendezett ünnepélyek tiszta 
jövedelmei, a büntetéspénzek és az önkéntes adakozások. Alapító tag az. aki a dalárda 
pénztárába egyszer s mindenkorra 50 koronát befizet. M űködő tag lehet minden oly 
tisztességes iparos, ki Szabadkán állandóan tartózkodik és énekével a karban közre
működni magát kötelezi. A 16. pont kim ondja: „A zon  működő tag, ki az énekpróbákon 
igazolatlanul elmarad, köteles a dalárda pénztárába minden elmaradás után 10 kr. 
büntetéspénzt fizetni."

Az 1911-ben kinyomtatott alapszabály közli a teljes tagság jegyzékét: Tikvicky 
Péter az elnök, Sörös Pál az alelnök, Kmesz Endre a jegyző, Kalmár Sándor és Korom 
Sándor az ellenőrök, Sztarek József a pénzlárnok, Kriksz Endre a gondnok és Wahl 
Alajos a karmester. A választmányi tagok: Arnold Lajos, Fazekas Bálint, Habinyák An
tal, Kriksz Lajos. Kriksz József, Kenedics Károly, Milassin József, Molnár Lajos, Rigó 
Ferenc, Szám Antal, Sepsi Péter és \ujkovics János. A működő tagok: Bacsics János, 
Helenberger 'Nándor, Sztipancsevics Jakab, Szőllősv Péter, Szécsénvi István, Takács 
Mátyás és Tumbász István.

A kórus szereplései nem voltak gyakoriak s leginkább valami bálhoz, táncmulat
sághoz kapcsolódtak farsang táján. így volt ez 1900. február 11 -én is. amikor Gaál két 
szerzeménye, a Nyisd ki anyám és a Szomorúan szól a magyar nóta kezdetű férfikar
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ra. valamint néhány, ma már alig ismeri szerző -  Borsen, Bordeaux és Kürrner -  
vegyes karra írl műve hangzott el.

Március ló-e. a nemzeti ünnep alkalmából 1901-ben a kórus a Himnusz és a 
Szózat mellett a lavasz elmúlt kezdetű Kossuth-nótát és Gaál Ferenc imént említett 
dalát adta elő a Hungária nagytermében. Wahl karmester vezényletével.

1906-ban már Klazsik Lehelt emlegetik a lapok az iparos dalárda ..fáradhatatlan 
és buzgó”  karnagyaként. A február I l(? )-én  tartott, fentebb már említett jubileum i 
ünnepségen Arnold Pál nemzeti színű szalaggal átkötött babérkoszorúi kapott, rajta 
ez a felirat állt: „Szeretett elnökünknek, tízéves jubileumára, az ipartestületi dalár
da.”  Ezenkívül még egy arany lvrát. az egyesület jelvényét adták ál neki.

1912-ben kétszer is szerepelt a kórus a városligetben, július 7-én egy zártkörű tánc
vigalmon, szeptember 1-jén pedig egy zártkörű szüreti mulatságon. November 17-én a 
katolikus Legényegylet dísztermében tánccal egybekötött dalestélven a következő 
kórusművek hangzottak el: Kertem alalt és Régi nóta Lányitól, valamint az Arvalány- 
haj, gróf Fesletich Leótól.

Ugyanez a két Lányi-mű és a Köszöntelek c. Hártel-darab szerepelt az 1913. janu
ár 26-án a Pest Szálló termeiben megtartott hangversenyen, amelyet táncmulatság 
követelt. A műsorban két énekes is fellépett: Kalmár Sándor, aki magyar népdalokat 
adott elő Klazsik Lehel kíséretével és Ficrst Etelka, akii özv. Farkas Józsefné Gábos 
Kornélia kísért zongorán.

Az ipartestületi dalárda magára vállalta, hogy minden évben március 15-én kivo
nuljon a zentai úti temetőbe. Az emlékbeszéd, egy-két szavalat után a kórus ilyenkor 
mindig elénekelte a Himnuszt és a Szózatot.

* $ *

Az eddig bemutatott két kórusnál jóval jelentősebb szerepet játszott a város zenei 
életében a Szabadkai Dalegyesület, amely 1889-ben alakult azzal a céllal, hogy „a  ma
gasabb énekművészetet nemzeti irányban ápolja, fejlessze és az az iránt észlelt közönyt 
oszlassa” , s 12 éven át dr. Brenner József volt a karmestere. A kórus nevével eddig is 
nem egyszer találkoztunk s elkerülhetetlen, hogy a későbbiek során is olykor-olykor 
ne tegyünk róla említést, azon oknál fogva, hogy a hangversenyein hangszeres és egyéb 
szólisták szerepeltek Szabadkáról és más városból. Itt van például az 1900. január 
10-én/?/ megtartott koncert. Fellépett rajta Milassin Andor, „a dalárda legszebb hangú 
baritonistája”  és Békej Józsa, a tanítóképző tanára. A fiatal hegedűművésznőnek ez 
volt az első bemutatkozása a szabadkai közönség előtt, s nem valami sokan voltak kí
váncsiak a művészetére, pedig Chopin, Wieniawski, Lorenz és Hubay műveit kiválóan 
adta elő. A briliáns technika és a nemes hang magával ragadta a közönséget. Es a 
kórus? Brenner vezényletével néhány kuruc dalt, Wusching Honfidalát, egy H oppe-

88



szerzeményt és a búr himnuszt énekelte el „a  tőle megszokott precizitással” . A 
szólistákat is dr. Brenner kísérte. A Bácskai H írlap tudósítója -  Q. -  így fejezi be be
számolóját: „S ok  ilyen szép estét kérünk a dalegyesiilettó'1 és tán még megérjük, hogy 
lesz nekünk hangversenytermünk is, mely ilyen alkalmakkor mindig meg fog telni.”

Február végén a hagyományos farsangi mulatságra került sor és a dalárda „b o h ó c 
estélye”  kitűnően sikerült. A szólisták közül kiemelkedett Kosztolányi Árpád, aki saját 
költésű kupiéit adta elő; az énekesek pedig egy békakórus-számm al kacagtatták meg a 
közönséget. Vidám hangulatban folyt le az egész est és a táncnak csak reggel 6-kor 
vetettek véget.

A március 15-ére való visszaemlékezésekből ekkor is, később is, mindig kivette 
részét a dalárda, jóllehet leginkább csak a Himnuszt és a Szózatot kellett elénekelnie. 
De más jelentősebb ünnepségek, évfordulók sem múlhattak el a Dalegyesület részvé
tele nélkül.

Nagy felhajtást csináltak az Állami lelencház szabadkai fiókintézetének megnyitá
sa alkalmából 1900. november 18-án. Művészi szem pontból azonban az ilyenfajta 
rendezvények nem jelentősek, pár szónál többet nem érdemes pazarolni rájuk. Decem
ber 29-én a Pest Szálló nagytermében megtartott „házi dalestély”  már inkább méltó 
arra, hogy részletesen foglalkozzunk vele. Ekkor a következő műsorral álltak a közön
ség elé: 1. Gaál: Balatoni nóták -  férfikar, 2. Pacius: Finn zene -  vegyes kar, 3. Bihari: 
Kesergő -  Szabados Béla, cimbalom, 4. Bergman: Mint felhők a nyári égen... -  férfi
kar, 5. Állaga: Befútta az utat a hó -  vegyes kar, 6. Szavalat, előadja Vojnits Andor, 7. 
Ha elmegyek nemsokára messzire; Kis madárka -  vegyes kar, 8. Máder: Népdalok -  
férfikar.

A Szabadka és vidékének köszönhetően még a vegyes karban közrem űködő „ú r 
hölgyeknek”  a nevei is megmaradtak az utókornak: Brenner Józsefné, Eötvös 
Józsefné, Franki Istvánné, Jakobcsits Imréné, Kallivoda Andorné, Pukec Kálmánné, 
Révfy Jenoné, Scultéty Ilonka, Szabados Ilonka és Vojnits Mária.

A Dalegyesület 1901. január 20-án megtartott évi rendes ülésének jelentéséből 
megtudjuk, hogy a kórus az előző évben tizenötször lépett fel nyilvánosan, ezek közül 
öt ízben egyházi és vallásos ünnepélyen, öt ízben világi hangversenyen és estélyen, 
három ízben hazafias és jótékonysági rendezvényen, egyszer adott szerenádot és egy
szer vett részt társas vacsorán. 1900-ban 16 új taggal gyarapodott az énekkar, ezek: 
Dr. Salánky József és Oláh Ferenc törvényszéki bírák, Bodics Mátyás bankhivatalnok, 
Száríts János városi tisztviselő, Szabados Béla törvényszéki joggyakornok, Pukec Kál
mán bankhivatalnok, Vojnits Andor és Alapfy István aljegyzők, Demeter János és Pál 
János törvényszéki jegyzők, Pertics Ernő és Décsv József városi alkapitányok, Regös 
József polgári iskolai tanár, Kövessy Ödön adóellenőr, Simonvi Béla kántortanító és 
Lukács István római kát. lelkész. A főgimnázium három tanára: Grohmann Vilmos, 
Merev Ágost és Kosztolányi Árpád -  igazgató -  már a régi tagok közé tartoztak. Az
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egyesületnek összesen 42 működő tagja volt. Az új tisztikar összeállítása -  elnök: dr. 
Révf\ Jenő, alelnök: Takács Ede, titkár: Grohmann Vilmos, ügyész: Demidor Imre, 
pénztáros: Deli Ferenc, ellenőr: Mérey Ágoston, főkarmester: dr. Brenner József, kar
mester: Kersch Mihály, számvizsgálók: Csepella Tamás, Guganovich Máté és Kövessi 
Ödön.

A dalárda 1901. április 21-én, vasárnap, a 11 órai misén a Szent Teréz-templom- 
ban a következő műveket adta elő: Beethoven: Isten dicsősége, Kersch Ferenc: Da mihi 
Jesu (Vegyes kar), Seyler: Sub tuum praesidium; Alleluja (vegyes kar). Ezenkívül 
Milassin Andor elénekelte ^eisz: Domine ne in furore c. művét.

Ebben az évben az országos egyesület Kassán tartotta versenyét augusztus 20. és
22. között. A szabadkai dalegylet ugyan készült erre a nagy találkozóra, de bajosan 
jutottak el rá, mert sem akkortájt, sem később nem tett róla említést a sajtó. Sőt! A 
december 8-án megjelent Bácskai Hírlap szerint a dalegyesület egyáltalán nem is léte
zik: Táv asz óta nincsenek próbák, a választmány nem ülésezik, egyedül a pártoló tagok 
aktívak -  rendszeresen fizetik a tagdíjat. A tudósítás a karmesteren kívül mindenkit 
felelősnek tart a beállt helyzetért, legfőképp az elnököt. Ennek ellenére a következő 
évi közgyűlésen ismét dr. Révfyt választották meg az egyesület élére.

Még a választást megelőzően, 1902. február 10-én rendkívül sikeres farsangi 
mulatságra került sor. A zsúfolásig megtelt Pest Szállóban fellépett Zilahy Gyula 
budapesti komikus is, de legalább annyi tapsot kapott a kórus és a Brenner József, 
Milassin Andor és Deli Ferenc által előadott Parasztbecsiilet-paródia.

1903 farsang hétfőjén a bálát megelőző hangversenyre a Daloskör meghívta W. 
Krammer Terézt, a Magyar Királyi Operaház művésznőjét. A belépődíj 6 és 4 ko
rona volt.

Szeptemberben már az új főkarmester, Kersch Mihály értesítette a Bácsmegyei 
Napló hasábjain a régi és az új tagokat, hogy 10-én délután fél 6-kor szíveskedjenek 
megjelenni a főgimnázium rajztermében, hogy a tervezett Rákóczy-ünnepélyen előa
dandó művek tanulását megkezdhessék.

A kórus tevékenysége továbbra is főleg a farsangi mulatságok szervezésében merül 
ki. Az 1904. február 15-én előadott zeneszámok olyan hangzatos címet viselnek, mint: 
Ideálzenekar; Egyiptomi király leány eljegyzése; mulatságos népdalegyveleg stb.

Júliusban Palicson tartott a kórus táncvigalmat, augusztusban pedig húszán közü
lük Lúgosra kirándultak. Ez a vendégszereplés azért érdemel külön említést, mert az 
ottani dalárda akkor már fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte!

1904. november 12-én/?/ „igen fényes”  dalestre került sor, amelyen az énekkar mel
lett fellépett Horvátovics Ernőné zongorán és Klazsik Lehel hegedűn.

Időközben az elnök, dr. Révfy leköszönt tisztéről, de újra megválasztották. Kersch 
karmester is lemondott, az ő helyébe, 1905. áprilisában, Völgyi Péter került. De csak 
az év második felében tűnt úgy, hogy végre jó  kezekben van a dalárda: az egyesület
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vezetéséi dr. Sántha Györgyre bízták, a kórus irányítását pedig Gaál Ferenc, a zenede 
igazgatója vette át.

Az 1906-os farsangi estély műsorának első száma Goldmark Sakuntala c. nyitánya 
volt. amit Gaál Ferenc és Maczák Manó adott elő zongorán. A kórus négv számmal sze-; o r*.
repelt: Gaál Nászdalát maga a szerző vezényelte, Kovarez Emil Suhog a szél c. művét
és Lányi Kuruc dalait Klazsik Lehel másodkarmester dirigálta, Zichy Géza Serenade-
jának megszólaltatásában Maczák Manó működött közre. Gaál másik művének, a
Leteszem a lantot c. melodrámának előadásával dr. György Gáborné és az őt kísérő
szerző aratott hatalmas sikert. Csak ezután következett a táncmulatság. A Bácsmegveiö ö .’
Napló leírása szerint „a  nemzeliszín és a város színeinek harmonikus díszítményeitől 
tarkálló lermek alig bírták befogadni a ki-beözönlő közönségei. A mindkét nembeli if
júság lömegesen lévén képviselve, pihenésről szó sem lehetett, folyt a tánc kivilágos 
kivirradtig. A szünóra alatt Hasy Kálmán édes-bús hallgatói, nótái villanyozták újabb 
kitartásra a mulatozó családokai s így a hajnali órák előtt egyetlen egy családdal sem 
fogyatkozott meg a báli közönség. De voltak is érdekes meglepetések. A nőválasz alatt 
a hölgyek ízléses kotillionjelvényekkel díszítették fel a jutalmazásra bőven rászolgáló 
láncosokat s a táncszünetek alatt Sántha György dr. gyorsrajzolással szórakoztatta a 
pihenő párokat. Majd tizenkettes csoportokban mulatságosnál mulatságosabb álarcos
ok, természetesen a bálozó fiatalság köréből, elegyedtek a táncba. így ment ez a hajnal 
hasadásáig s minden résztvevő egy felejthetetlen mulatság kellemes emlékével távozott 
a legkedélyesebb szabadkai báléj színhelyéről.”  (1906. II. 28.)

Az áprilisban megtartott közgyűlésen a következő vezetőséget választották meg: 
Sántha György dr. elnök, Takács Ede alelnök, dr. Dembitz Lajos ügyész, Völgyi János 
titkár, Delv Ferenc pénztárnok, Puketz Kálmán, Iloffm ann Ferenc és Gugánovics 
Máté számvizsgálók, Steinfeld Lipót ellenőr, a választmány tagjai: Abrasics Antal, 
Bíró Károly, Békeffy Gyula, Vécsv Jenő, Horváth Ödön, Horvátovics Ernő, Vermes 
Béla, Váli Gyula, ifj. Franki István, Révfy Jenő, Milassin Andor és Berke Viktor. Pót
tagok: Kiss Endre, Regös József és Szabados Béla. Az egyesület dísztagnak 
megválasztotta dr. Brenner Józsefei, Regénvi Lajost és Gyelmis Gergőt.

Az 1907-ben kinyomtatott alapszabályból megtudjuk, hogy kik voltak akkor az 
egyesület működő tagjai: Abrasics Antal II. basszus, Berke Viktor I. tenor. Bittermann 
Jenő 1. t., Csepella József i, b., Csiky Imre I. b., Cseisz Pál I. b., Czuczy Béla II. t., 
Decsy Jenő I. b., Deli Ferenc I. b., Farkas Károly I. t.. Fehér Jenő II. b., Hoffmann 
Ferencz I. b., dr. Hoffmann Kálmán I. t., Horváth Lajos I. b., Horváth Ödön II. b., 
Horvátovics Ernő II. t., Iványi Kálmán 1. L, Kiss Endre I. t., Komlós Ármin 1. t„ dr. 
Kozla András II. b., Lepedát Illés II. t., Milassin Andor II. b., Matievics Dezső I. t.. 
Perlics Ernő II. t., Prodanovics István II. t., Pukecz Kálmán 1. b., Regős József II. b., 
Dr. Révffy Jenő 1.1., Somogyi Kálmán II. t., Sólyom Miklós I I. b., Steinfeld Lipót II. l.. 
Szabados Béla I. b., Szárils János I. b., Szilágyi Nándor II. I., Váss Kálmán I. b.. Vass
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Lajos II. b., Yida Kálmán II. b.. dr. Vojnics Ferenc II. t. és dr. Völgyi János I. b. A sza
bályzat 10. ponlja szerint „m űködő tag lehet minden, az értelmiségi osztályhoz tartozó 
legalább 18 éves férfi, ki énekével a karban közreműködvén -  Szabadkán tartózkodá
si idejére -  magát kötelezi. Fölvétele akként történik, hogy egy tag ajánlata folytán a 
karmester zenei tehetségét és hangját megvizsgálva, a választmánynak a legközelebbi 
ülésén szóval jelentést tesz arról, hogy az illető képességgel bír-e a működésre? Ked
vező jelentés esetén a választmány -  minden vita kizárásával -  titkos szavazás útján
szótöbbséggel határoz a fölvétel fölött.”

// ón
Ősszel, október 15-étől kezdve, a próbák a városi zenedében folytak, azonban nem 

sokáig, mert december 11-én elhunyt Gaál Ferenc, a kórus karnagya. Két nappal 
később temették el. A temetés nagy pompával folyt le: délelőtt a Szent Teréz-templom- 
ban tartott gyászmisén elhangzott az elhunyt Rekviemje és Gyászdala, délután a 
zeneiskolában, ahol a halottat felravatalozták, a gyászbeszéd után elsőként a szerb da
lárda vett búcsút a kiváló muzsikustól, majd a színház nevében Könyves Jenő mondott 
beszédet. A hosszú gyászmenet élén kél lovas haladt, őket követte a tűzollózenekar, a 
városi zenekar, a koszorúkat vivő kocsi, majd három ifjú. akik piros bársony párnán 
vitték a megboldogult kitüntetéseit, utánuk következett a hat ló vontatta halottaskocsi 
és a gyászolók ezrei, ki gyalog, ki pedig fogatosan. A bajai úti temetőben dr. Rácz 
Soma a zom bori dalárda nevében vett búcsút a halottól, amit a zom bori dalárda éne
ke követett, eztán a Szabadkai Dalegyesület előadásában Gaál Balatoni nótái 
csendültek fel. A koporsót a fúvószenekar hangjai mellett bocsátották sírba.

A dalárda 1907. áprilisának végén összehívott közgyűlésén kegyeletes szavakkal 
emlékeztek meg Gaál Ferencről, ugyanakkor kinevezték karmesterré Lányi Ernől;  a 
zeneiskola új igazgatóját. Az időközben elhunyt Takács Ede helyébe Kosztolányi Ár
pádot, a főgimnázium igazgatóját választották meg alclnöknek, Maczák Manónak pedig 
jegyzőkönyvileg köszönetét mondtak, amiért egy ideig helyettesítette Gaál Ferencet.

Az új karnagy valóságos csodát tett az együttessel! Május közepén Újvidéken -  más 
kórusokkal együtt -  részt vettek a tízéves polgári Magyar Dalkör pünkösd napi zász- 
lószentelőjén. Három alkalommal léptek közönség elé: először amikor szerenádot 
adtak a polgármesternek, másodszor az ismerkedő estélyen, végül a versenyen. 
\ bírálóbizottság nekik ítélte oda az első díjat és az azzal járó  ezüst babérkoszorút. 

A siker titkát a Függetlenség tudósítója azzal magyarázza, hogy a Lányi-vezénvelte 
kórus „a régi elavult előadási modort -  amely még ma is sok vidéki dalárdának saját
ja -  elhagyta s modern szellemben énekel. Pianói finomak s mégis tömöttek. Előadásuk 
egyszerű. A hazafias dalokat inkább szavalják. A szép magyar dal pedig igaz érzéssel 
folyik ajkaikról.’ ’ (1907. V. 22.)

Július 13-án hangzott el először Lányi Bunyó nótája, amely nyilvánosan túllőtt a 
célon. Mert ami a magyar fülnek kedves évelődés:
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Hej, bunyó, bunyó lány.
Szeretlek én igazán....

meg:
Hej. bunyó, bunyó lány.
Barna kislány hajolj rám...

-  az a INeven újságírója lelkének egyenesen sértés. A kedélyek rövidesen lecsillapod
tak és Lányit nemsokára az egész város büszkén vallotta magáénak.

Az 1908. március 1-jei jelmezestély műsorára a következő zenei számokat tűzték:
1. Beschnitt: Ossián -  énekkar, 2. M ozart: Klarinét-trió -  Lányi zongora, ifj. Lányi 
Ernő mélyhegedű és Klupp József klarinét, 3. Franz: Ősszel, Magyar dalok -  Sólyom 
Márton, a szabadkai színház tagja, 4. Lányi: Dalegyveleg -  énekkar.

A szokásos nyári láncmulatságra Palicson abban az évben július 4-én kerüli sor. 
A dalárda Mozart Himnuszát és Selim Palmgren kél dalát énekelte, ezenkívül Kepes 
Flóra, a zenede tanárnője eljátszotta Liszt Valse im prom plue-jét és Seeting Loreley c. 
darabját. Egy Beethoven-mű is elhangzott Lányi (zongora), Klazsik Lehel (hegedű) és 
P loner Antal (cselló) előadásában. Befejezésül a dalárda bemutatta Lányi Petőfi c. 
szerzeményét, amely fergeteges sikert aratott. A hangversenyt követő táncmulatság 
hajnali négy óráig tartott.

Az akkor 47 éves Lányi Ernő kivált mint kórusm ű-szerző volt ismert országszer
te. Legfrissebb sikerét az Elment az én rózsám c. Endrődv Sándor szövegére komponált 
dallal aratta, amely elnyerte a Magyar Dalosegyesület Országos Szövetsége pályázatá
nak első díját és így a következő évi országos dalverseny III. csoportjának lett a 
kötelező versenydarabja. Ezt az örömhírt hallva a kóruslagok talán még fokozottabb 
lelkesedéssel jártak a mester irányította próbákra a zenedébe, minden szerdán és pén
teken délután hat órára.

Az 1909. év úgy kezdődött mint a többi, a kötelező farsangi bállal, amelyről a 
Bácsmegyei Napló így számolt be: „Tegnap tartotta a dalárda nagyszámú közönség 
jelenlétében farsangi jelmezestélyét. Az estély egy mulatságos paródiával kezdődött, 
melyet a dalárda tagjai adtak elő nagy tetszés mellett. Sorban felvonultak a dalárdis- 
ták fantasztikusan komikus jelm ezekben és mindenik egy-egy dalt adott elő. Volt 
közben kabaré, tánc, mozi és szóló zeneszámok. A közönség kitörő kacagással kísérte 
az ötletes számokat, de különösen Lányi Ernő karmester bohó muzsikája, amellyel a 
vartyogi dalnokversenyt kísérte.”  (1909. II. 24.)

Ezután következhetett a felkészülés a nagy megmérettetésre, a kecskeméti orszá
gos dalversenyre. Növelték a heti próbák számát s egy hónappal az elindulás előtt 
egyszer csak az derült ki, hogy a 35 (36? 32?) lelkes em ber a hirtelen támadt anyagi 
nehézségek miatt valószínűleg kénytelen lesz itthon maradni. Lányi azonban nem 
adta fel a harcot. Naponta hat órakor próbál tartolt a gimnázium tornacsarnokában
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és nyilvános főpróbákat is rendezeti: július 30-án a Vass Adám-féle vendéglőben, 
augusztus 6-án pedig a főgimnáziumban. A kóruslagok rajongva követték minden uta
sítását. Mindennek ellenére az utolsó pillanatig bizonytalan volt, hogy elulazhatnak-e 
Kecskemétre. Végül találtak valamiféle megoldást és a Bácskai Napló 19-i számából 
mindenki elolvashatta a szemtanú helyszíni jelentését: „M inden dalárdát éljenzéssel 
fogadott a közönség, de mikor tegnap este 7 óra felé a szabadkai dalárda lépett az emel
vényre, öt percig tartó éljen harsogott végig az óriási dalcsarnokban. Szinte azt 
hihették, hogy éneklés nélkül akarják jutalomban részesíteni (őket)."

„Nagy nehezen lecsillapodott a lelkesedés. A dalegyesület elkezdhette énekét”  -  a 
szabadon választott darabot, Petőfinek Lányi által megzenésített rapszódiáját, az Egy 
gondolat bánt engemet... kezdetűt. „Egyszerre csak elaludtak az összes villanylámpák. 
Komor sötétség váltotta fel ijesztő váratlansággal a fényt. Es megtörtént az, hogy a dal 
hatását nem váltotta fel az ijedtség s a dalegyesület egyetlen pillanatra sem akadt föl, 
hanem sötétben folytatta az énekét. A rapszódia hatása így még nagyobb volt.”  „M ire 
az utolsó akkord elhangzott, leírhatatlan lelkesedés támadt. A taps, az éljen zúgott, az 
emberek felugráltak, hogy magukhoz öleljék dalosainkat. A lelkesedés fejetlensége 
szinte megdöbbentő v o lt ...”

A szabadkai kórus produkciója minden várakozást felülmúlt, talán még a bíráló- 
bizottságét is. A zsűri mégis úgy döntött, hogy az aranyérmet a kassaiaknak ítéli, a 
szabadkaiak pedig megkapták a négy első díj egyikét. Az egészben az a legkülönösebb, 
hogy a későbbiek során a sajtó már nem is első, hanem mind többször második díjat 
emleget a szabadkaiak helyezéseként. Ez a fél siker megviselte a kórustagok amúgy is 
erősen megtépázott idegeit.

Október 9-én a szabadkai közönségnek megismételték a kecskeméti programot:
Jandl Béla: Fohász, Lányi Ernő: Egy gondolat bánt engemet..., Thern Károly: 

Dalünnepén, Hoppé Rezső: Népdalok. Ezenkívül Budánovich Margit Arany- és 
Gárdonyi-verseket szavalt, Milassin Andor népdalokat énekelt, Koller Ferenc pedig 
Wagner Románcát és Hubay egyik csárdajelenetét játszotta el hegedűn. Erre a hang
versenyre kevesen voltak kíváncsiak, ami végképp elkedvetlenítette mind a kórus 
tagjait, mind pedig a vezetőséget. Lemondott a dalárda elnöke és leköszönt Lányi is.

T öbb  mint egy évig semmi sem történ a dalárda portájának környékén. Csak 1910. 
december 17-ére sikerült összehívni a tagságot és ekkor ejtették meg az új vezetőség 
megválasztását. Az elnöki posztot a polgármester, dr. Bíró Károly vállalta el, alelnök 
Váli Gyula lett, a karnagy pedig ismét Lányi. A kórus tevékenységéről még hosszú h 
ónapokig semmi hírt nem közöltek az újságok. 1912. február 19-én végre közönség elé 
álltak, méghozzá nem is akármilyen műsorral: 1. Wagner: A zarándokok kara a 
Tannháuser-ból, 2. Ady—Reinitz: Egyedül a tengerrel, Lelkek a pányván, Nádor Mihály
-  Népballadák, A kenyér, A gúnár. V irágénekek a XVI. századból -  Vágóné Lénárt Gita, 
ének. 3. Lányi: Fülemile dal -  énekkar. 4. Lányi: Románc, Weber: Polonaise -  Pápay
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Iza, zongora, 5. Brahms: Schwesterlein, Ade, Spinnerliedchen -  régi német népdal, 
Eimanch r Taube -  bretagnei dal. Richepin: Hynine au soleil -  Vagoné Lénárl Gita, 6. 
Palmgren: Hazatérés, Altatódal -  énekkar, 7. Hándel: Oboa-koncert -  Kvicsola 
Károly, oboa, 8. Liszt: Rajnai bordal -  énekkar. A legnagyobb sikere az énekesnőnek 
voll, aki ráadásként Lányi Oh, mért oly későn c. dalát adta elő.

A kórus az év elejétől kezdve szorgalmasan készülődött az 1912 nyarán esedékes 
országos versenyre. Június 22-én, Palicson, egy tombolával és tánccal egybekötött 
hangversenyen bemutatták a versenyre szánt műveket: Erkel: E: Takarodó. 
Sztojanovits J.: Magyar népdalok és kuruc népdalok, Lányi E.: A kölesdi harcról. Liszt 
E: Magyarok Istene, Erkel E: Elvennélek. Az énekkar tökéleteset nyújtott. S ami 
ennél fontosabb, ugyanúgy szerepelt az országos versenyen is, amit abban az évben 
Budapesten tartottak meg. Ezúttal senki nem vitatta el, hogy kit illet az aranyérem. 
Lányi személyesen is több elismerésben részesült, mivel a Rákos nvm phájához c. 
Kölcsey-versre írott műve egyik kötelező darabja voll a kórusok nagy erőpróbájának. 
Az ünneplésből Lányinak idehaza is bőven volt része. Július 11-én fényes bankettet 
rendeztek a tiszteletére Palicson, amelyen felköszöntőt mondott a polgármester, a 
főjegyző s a filharmonikusok nevében dr. M anojlovics János.

Ezt a hatalmas sikert már nem lehetett tovább fokozni. Az aranyérmes dalárda 
ettől fogva zökkenőmentesen működött. 1912. szeptemberében részt vett a Városháza 
felavatási ünnepségén, s a háború kitöréséig még néhány emlékezetes koncerttel aján
dékozta meg közönségét.

Február 3-án, a szokásos farsangi mulatságon a következő művek szerepeltek 
műsoron:

1. Suhog a szél... Zimaytól, 2. Magyarok Istene Liszttől (Milassin Andor szólójá
val), 3. Temetésre szól az ének... Lány itó l, 4. Krasznahorka büszkesége, gróf Andrássy 
Gyulánétól. Az est vendége egy kitűnő hegedumuvészno, egyébként Lányi menye, 
Regéczy Ilona volt, aki a következő műveket szólaltatta meg: 1. Veracini: Szonáta ,
2. Godard: Adagio pathétique , 3. Sarasate: Jota de Paolo , 4. Chopin: Noktürn ,
5. Brahm s-Joachim : Magyar tánc. A Bácskai Hírlap még aznap (!) beszámolt az ese
ményről: „ A  gondtalan farsangi jókedv helyett ma este a komoly művészetet hirdették 
a Pest Szálloda emlékezetes öreg termében. A frakkos urak »égszínkék mezőben ezüst 
lant« kokárdával megjelentek a dobogón s áhítatos arccal, szent meghatottsággal éne
keltek ( . . . )  Öreg dalárdisták nem emlékeznek hasonló eseményre. Lányi Ernő 
gyönyörű férfikara, a Temetésre szól az ének tökéletes előadásával minden kritikán 
fölül állt.”  L. Regéczy Ilona, a szabadkaiak régi kedves ismerőse, ugyancsak kedvező 
kritikát kapott, s a kritikus megállapította, hogy legutóbbi fellépése óta „a  tónus erő
teljesebb lett, a technikája tökéletesebb s az előadás meggyőzőbb és kerekebb.”

A dalárda karnagyának hírneve napról napra nőtt. A Magyar Dalosszövetség hiva
talos lapja, a 19 év óta megjelenő Magyar Dal 1913-ban adta ki első kottamellékletét,
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Lányi egy férfikarra írott művét, mert az indoklás szerint „ jo b b  névvel nem lehetett 
volna útnak indítani az első karmellékletet.”

Időközben végleg elsimultak azok az ellentétek, amelyek korábban meg-megbéní- 
tották a kórus munkáját. A decemberi közgyűlésen újra dr. Sántha Györgyöt ültették 
az elnöki székbe, a polgármesteri pedig megtették díszelnöknek. 1914. februárjában, 
húshagyó kedden, a hagyományos táncvigalmat négy kórusmű előzte meg: Pogatsnik 
Dal a dalról c. szerzeménye, Lányi Néprománcai, Az éj Schuberttól és az Ej, uhnjem, 
Szlavjanszkij feldolgozásában.

1914-ben ismét országos dalos-viadalra készítette Lányi a dalárdát, amelyre 
augusztus közepén kellett volna sor kerüljön Kolozsvárott. Minden jel arra utal, hogy 
a háború szele, más annyi mindenhez hasonlóan, ezt is elsöpörte.

A világ nagy kórusának torkában egy időre csatakiáltás, halálhörgés, sírás és ja j
gatás váltotta fel a nemesebb emberi hangokat.

A katonazenekar
Szabadkának egészen 1909-ig nem volt saját katonazenekara. (A múlt században 

volt, de arról most nem beszélünk.) A városi zenekar mellett működött ugyan egy 
fúvós együttes, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület mintegy húsz tagot számláló zenekara, 
de az elég ritkán mutatkozott a nyilvánosság előtt s a nyújtott teljesítmény sem állha
tott valami magas szinten. A század első éveiben még mutatkozott némi kilátás arra, 
hogy majdan komolyabb zenei együttessé fog kifejlődni, de ezek a remények az idő 
múlásával sorra szertefoszlottak.

A tűzoltók zenekarával 1901. január 20-án találkozunk először, amikor hangver
senyt adtak a Szabadkai Sportegylet által szervezett jégünnepélyen, amelyre a 
jaszibarai korcsolyapályán került sor, a Kőhíd utcában. Ez a jégünnepély hagyomá
nyos lehetett, mert a későbbi évek során is elég rendszeresen foglalkozik vele a 
szabadkai sajtó. 1914-ben a palicsi jégpályán korcsolyázók szórakoztatására szolgál
tatták a zenét a tűzoltók.

1902. június 6-án nagy megtiszteltetés érte a tűzoltó bandát: szerenádot adhattak 
a városban tartózkodó dr. Császka Györgynek, a kalocsai és bácsi érseknek. íme, az 
ipartestület dalárdájával közösen adott műsor tartalma: Erkel E: Hunyadi László, nyi
tány, Nenner J.: Báli jelenet, keringő, Verdi: Cigánykórus a Trubadúrból, Gaál E: 
Tűzoltó induló, Wimmer E.: Hazánk, négyszólamú férfikar, Gaál E: Nyisd ki anyám, 
népdal-egyveleg, Durner: Viharban.

Még ugyanabban az évben történt, hogy az egyik fővárosi lap is felfigyelt a lelkes 
együttesre és nem sajnált tőle egy-két dicsérő jelzőt. Ezzel összefüggésben a Bácskai 
Hírlap A szabadkai rézbanda címen figyelemre méltó cikket közölt 1902. július 30-án. 
amelyben többek között a következő olvasható: „Nagy örömmel olvastam a szabadkai
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rézbanda dicséretét, de mégse merném jó  lélekkel azt ajánlani nekik, hogy elmenjenek 
a fővárosba hangversenyezni. Még Os-Budába se. Hát hiszen van néhány „betanult”  
darabjuk, talán tán egyik-másikkal igazaikért aratnának is, de már az első fellépésük 
alkalmával -  megbuknának.”  „Legelsőbben is nem teljes a zenekar. Se fagott, se oboa, 
se tilinkó, se fuvola nincs a bandában. Aztán meg kicsi is a banda és harmadszor nem 
kottisták a legények.”  „A  karmesterük ügyes ember, zenész ember, a szó nemesebb ér
telmében. A zenekar tagjai józan, derék emberek. Szorgalmasak is, mert a legtöbbje 
mostanában tanulta meg a kottaolvasást is. ( . . . )  Volna egy szerény ajánlatom ( . . .)  A 
szegedi honvédzenekar sűrűn vendégszerepei most nálunk, mindig óriási közönség 
előtt. Nem pótolhatná-e ez a mi rézbandánk a zenekart?”  „Társuljon a városi zenekar
ral, az úgynevezett templomi zenekarral a tűzoltó banda. Egészítsék ki a fuzionált 
zenekar a hiányzó muzsikásokkal, próbálják meg, hátha lehet egy teljes zenekart ösz- 
szeállítani és adjanak hangversenyeket a maguk javára: hangszerek, hangjegyek 
beszerzésére; megélhetésükhöz járuljon a város, a színház, és hozzá fog járulni a nagy- 
közönség. Legyen teljes fúvó és vonós zenekar, mint teszem: a katona bandák. Legyen 
összetartás egymás között és legyen fegyelem és persze tehetség és szorgalom az embe
rekben.”  „.Akkor aztán nem kell idegenből hozni zenekarokat, nem lesz szükség a 
katonabandára, lesz a színháznak is teljes zenekara és akkor aztán a »M agyarország« 
dicsérete nem fog -  zavarba hozni bennünket.”

Csupa jó  ötlet! Nyilván nem akadt, aki megvalósítsa őket, mert minden maradt a 
régiben, sőt, az augusztus 10-én a Nemzeti Szálló kerthelyiségében megtartott hang
verseny után a lapok mind ritkábban foglalkoznak a tűzoltók zenekarával.

Az biztos, hogy nem vehették fel a versenyt a Szabadkán rendszeresen vendégsze
replő szegedi hivatásos honvédzenekarral, saját katonazenekarra meg nem tellett a 
városnak. 1900. januárjában állítólag alkalom nyílt volna rá, hogy 4000 forint árán 
véglegesen megoldják a templomi, a színházi és a palicsi zene gondját, de az illetéke
sek elszalasztották ezt a lehetőséget.

A szegedi katonazenészek valóban rendkívül népszerűek voltak, már az állomáson 
hatalmas tömeg fogadta őket. Leginkább nyáron jöttek és a Mária Terézia-sétányon és 
Palicson adtak térzenét, vagy a városligeti vendéglőben. Fennmaradt az Otthon Kávé
házban 1902. július 25-én adott hangverseny műsora: 1. Thomas: Mignon, nyitány,
2. Ziehrer: Keringő a Svihákok c. operettből, 3. Kercker: Részlet a New York szépe 
c. operettből, 4. Gaál E: Magyar transcriptio, 5. Szárnykiirt-szólók, 6. Cigányzene,
7. Kozmák: Bécsi élet, egyveleg, 8. Máder: Ges -  ges -  ges!, induló.

Az Otthon Kávéház tulajdonosa (vagy inkább bérlője) Horváth Dezső volt. Az ő 
érdeme, hogy szeptember 17-én, a Kossuth-ünnep napján operamuzsikát hallgathat
tak a szabadkaiak. De a december 7-i koncert műsora is igényes volt: 1. Král: 
Királyért-hazáért, 2. Komzák: Bécsi dalok, keringő, 3. Suppé: Költő és paraszt, nyi
tány, 4. Verdi: Traviáta-ábránd, 5. Dicrig: Az őrségen, szárnyaskürt-szóló, 6. Kraul:
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Divatos dalok, nagy egyveleg, 7. Farbach: Falusi muzsikusok, tréfás tipegő, 8. Ziehrer: 
Ének, tánc és kacaj, 9. Cigányzene, 10. Strauss: Boregér, egyveleg.

1903. nyarán két teljes héten át a budapesti 23. közös gyalogezred zenekara szóra
koztatta a szabadkaiakat, hol a Mária Terézia-parkban, hol az Otthon Kávéházban, hol 
pedig Palicson. Gazdag repertoárjukat sajnos nem sorolhatom fel, mert a napilapok a 
felismerhetetlenségig eltorzítva közölték mind a szerzők neveit, mind pedig a művek 
címeit. íme, a leggyakrabban játszott szerzők listája: Bizet (Carmen), Suppé (Pique 
dame, nyitány). Strauss (Cigánybáró, Könnyű vér, Reggeli lapok), Lehár, Huszka (Bob 
herceg, keringő), Linecke (Léna asszony, nyitány), Offenbach (Orpheus, nyitány), 
Rossini (Teli Vilmos, nyitány), Erkel (Bánk bán, egyveleg), Czibulka (Falusi lakoda
lom), Waldteufel (Szirén-varázslat), Barna és szőke), ezenkívül sok dal, tánc, induló, 
ábránd stb.

Leggyakrabban az Otthon Kávéházban szólt a katonazene. 1904. augusztus 27-én 
a hangverseny első száma a szabadkai Garai Mór Magyar nyitánya volt s ezt követték 
Waldteufel, Lehár, Ziehrer, Fucik és mások művei.

1905. decemberében ismét a szegedi honvédek szórakoztatták a kávéház közönsé
gét -  40 filléres belépti díj ellenében.

A következő év januárjától kezdve állandósultak a szegedi honvédzenekar hang
versenyei: minden kedden felléptek a zsúfolásig megtelt teremben. Indulók, nyitányok, 
ábrándok, keringők, egyvelegek csalogatták a hallgatóságot, Suppé, Meyerbeer, Schu
bert, Gounod, Gaál, Mascagni, Berlioz, Auber, Offenbach, Waldteufel, Mendelssohn, 
Verdi, Erkel és mások fülbemászó dallamai remegtették meg a falakat s a szíveket. 
A szegedieket annyira megkedvelte a közönség, hogy mind határozottabban megfogal
mazódott a kérdés: Miért ne lehetne teljesen a miénk ez a zenekar? Úgy tűnt, az 
elképzelés 1906-ban megvalósulhat, de aztán mégsem lett az álom ból valóság.

Július elsején új helyszínén, a polgári szálloda fedett kerthelyiségében találjuk a 
szegedi honvéd muzsikusokat, szeptember 16-án pedig a Városháza előtti téren, ahol 
a sok hallgató miatt a villamos kénytelen volt leállni.

A katonazene népszerűségét találóan mulatja be az alábbi vers, amely a Bácsmegyei 
Naplóban látott napvilágot 1908. július 7-én.

Himnusz a térzenéről
A térzene még annak is kell,
Aki a pólyában szopik.
Ezt bizonyíthatnom kár is volna,
Ezért csak konstatálom itt.
Bolondul érte agg és ijjú 
Es mindnek szíve vérzene.



Ha ott nem lenne, mikor felzeng 
A térzene, a térzene.

A guvernántnak flóta kéne,
.4 szakácsnénak csak a dob,
/I bakfisnak a karnagy tetszik 
A pesztonkának síp a jobb.
S bár mindenkinek más a vágya 
Es elütő az érdeke,
Mindenkit szépen kielégít 
A térzene, a térzene.

A zsebtolvajok is örülnek.
Itt van a működésre tér:
A zsákmánnyal már messze vannak 
Mire a pasas észre tér.
A térzenénél affér sincsen.
Ricsaj vagy tán bona-zene.
Kapocs a nép s a hadsereg közt 
A térzene, a térzene.

A cigány drága s bort is iszik 
Spanaszkodik:..Smucig az úr!”
A térzenénél panasz nélkül 
Folyik a moll és foly a dúr.
A cigánybandát felülmúlja 
Oly sok és nagy az érdeme:
Mert sose szokott tányérozni 
A térzene, a térzene.

1909. májusának utolsó napjaiban végre beteljesült a régóta óhajtott kívánság: a 
86. háziezred Budapesten állomásozó II. zászlóalja négy századdal, az ezredtörzzsel és 
a zenekarral Szabadkára költözött. Saját honvédzenekara lett a városnak! Pünkösd 
vasárnapján játszottak először a Nemzeti Szálloda kerthelyiségében, amit aztán igen 
gyakori fellépések követtek, természetesen leginkább szabadtéren. Az Erzsébet Szálló 
újonnan berendezett kerthelyiségében július 6-án muzsikáltak.

A térzene nemcsak a Mária Terézia-parkban szólt, hanem Palicson is, méghozzá 
minden nap 6-tól fél 8-ig egész nyáron át, mivel Hasi Kálmán zenekara sztrájkba 
lépett -  sejthetjük miért. Palies teljesen megújult: elkészült a női fürdő, a díszes park
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bán Vágó kertész virágokból kirakta az ország címerét, este fényárban úszott a tópart, 
a villamos csak úgy árasztotta a sok kirándulót. A kalonazenekar élén kiváló muzsi
kus, európai hírű zeneszerző': Julius Fucik állt, akinek akkorra már több mint kétszáz 
műve jeleni meg nyomtatásban és azok igen népszerűek voltak.

Július 20-án a fürdőigazgalóság nagy parkünnepélyt rendezett a lüdó'beteg-gondo- 
zó szanatórium javára. A szép időnek köszönhetően aznap a szokásosnál is többen 
mentek ki Palicsra, ahol este halkor kezdődött a sétahangverseny. Ugyanekkor mutat
ták be a legújabb típusú géppuskát, melynek ropogása jócskán elnyomta Fucik 
zenekarának lágyabb hangjait. Erről a nevezetes eseményről a korábbi fejezetek egyi
kében már volt szó, akkor elmondtam azt is, hogy a vendéglő nagytermében este tízkor 
kezdődő táncmulatsághoz a zenél Hasi Kálmán és a honvédség zenekara közösen szol
gáltatta.

A következő nyári idényben is a 86. gyalogezred bandájának ütemes zenéjére 
sétálhattak a Palicson üdülők, mert ekkor Bodrics Miska tagadta meg a tó partján a 
muzsikálást.

Időközben Szabadkát is meghódította a technika szemet kápráztató találmánya: a 
mozi. A némafilmek korában a zenei aláfestésről és a vetítőgép zajának elfojtásáról 
szerződtetett zenészek gondoskodtak. 1911. júniusában a Lifka mozgóképeit a honvéd
zenekar kísérte zenével.

1912 tavaszán a 86-osok a Park Kávéházban adtak néhány hangversenyt, amelyek 
közül az április 21-i műsor a következő műveket tartalmazta: 1. Eilenbogen: Magyar 
ábránd, induló, 2. Waldteufel: Estudiantine, keringő, 3. Suppé: Banditensreiche, nyi
tány, 4. Halévy: Zsidó no, előjáték, 5. Richter: Magyar népdal-egyveleg, 6. Erkel: 
Hunyadi László, nyitány, 7. Waldteufel: A korcsolyázók, keringő, 8. Eilenberg: Malom 
a Fekete-erdőben, idill, 9. Lehár: Éva, részletek, 10. Fahlbach: Maschinchen, mazur.

A szegedi honvédzenekar továbbra is megfordult olykor-olykor a városban és a mi
nőségre sem lehetett panasz. \ díszes egyenruhák, a csillogó rézhangszerek látványa s 
a változatos műsor, mint ahogy a vers is mondja, szinte mindenki igényét kielégítette.

Jubileumok
Az országos jelentőségű eseményekről Szabadkán is igyekeztek minél nagyobb 

pompával megemlékezni, hiszen Magyarország harmadik legnagyobb városáról volt 
szó. Ezek az ünnepségek olykor kél napig is eltartottak, és leginkább az összes létező 
zenei testületet megmozgatták.

Huszonegy ágyúdörej jelezte 1900. augusztus 19-én, hogy nagy napra virradt az 
ország: a magyarok királya 70 éves! Kora reggel megszólalt a tűzoltó zenekar, délelőtt 
pedig a templomi ének- és zenekar Gaál vezetésével előadta Binder Te Deum-át és 
Skraup Ünnepi miséjét. Seunig Károlyné az 0 , Sanctissimál énekelte szép all hangján.
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Reiman Ave Mariáját Wenzl József hegedülte a kórus unisono kísérete mellett. Az 
istentisztelet végén a Himnusz is felcsendült a templom ódon falai között. Aznap dél
után és este a Szent István téren térzenét adott a tűzoltózenekar.

I. Ferenc József feleségét. Erzsébet királynét, 1898. szeptember 10-én Genfben egy 
olasz anarchista megölte. Erre a tragikus eseményre emlékezlek Magyarországon min
den év szeptemberében. 1900-ban is mindenütt kitűzték a fekete lobogókat és 
gyászmisén idézték fel a magyarokat pártfogoló, bájos arcú királyné emlékét. Szabad
kán Cherubini nagy Requiemjét adta elő Gaál Ferenc vezetésével a templomi ének- és 
zenekar, a MÁV Altiszti Kör dalárdája pedig a Jaj, de bús ez a ravatal kezdetű dalt éne
kelte. Mise után a hívek a vasútállomás melletti Erzsébet királyné parkba vonultak s 
ott leleplezték a királyné ércszobrál. melyet Stróbl készített. Az ünnepi beszéd után a 
MÁV Altiszti Kör dalárdája elénekelte a Szózatot.

Az 1900-as évnek volt egy nagy irodalmi jubileuma is. Száz évvel korábban jött 
a világra Vörösmarty Mihály, a XIX . század egyik legjelentősebb magyar költője. A 
centenárium alkalmából Szabadka két napon át ünnepelt. December 1-jén este három
részes díszelőadást tartottak a színtársulat tagjai a színházban a következő műsorral:

I -  Erkel: Hunyadi László, nyitány
-  Prológ Somló Sándortól
-  Szózat az egész társulat előadásában, zenekarral
-  Ciliéi és a Hunyadiak, a dráma III. felvonása

II -  Geiger A. M ór: Szózat, nyitány; a zenekart a szerző vezényelte.
-  Kozma Andor: Vörösmarty, költemény
-  Ária a Hunyadi Lászlóból, zenekari kísérettel énekelte: Pekrv
-  Fóti dal, énekelte az összes személyzet

III -  Gaál Ferenc: Magyar nyitány
-  A vén cigány, költemény (meg kellett ismételni)
-  Szép Ilonka, melodráma zenekísérettel és élőképekkel
-  Pétiké, költemény (meg kellett ismételni)
-  Fuvola-szóló Gaál Ferenctől. zenekari kísérettel; előadta Pekry Molnár 

László -  Vörösmarty emlékezete, költemény

Ugyanaznap este a Magyar Asztaltársaság is rendezett ünnepi estélyt az Iparos 
Dalárda és a MÁV Altiszt Kör dalárdájának közreműködésével. A Katolikus Legény- 
egylet a saját helyiségében emlékezett meg a halhatatlan poétáról.

Másnap délelőtt díszmagyarba öltözött a Dalárda elnöke, dr. Brenner József és 
Janiga János ügyvéd, „az ünneplő közönség részben kocsin, a testületek pedig gyalog 
vonultak fel a Szent Teréz-templomban, ahol az ünnepi misét Kersch Mihály m ondot
ta.”  A mise alatt a színháziakkal megerősített egyházi zenekar, Gaál Ferenc karnagy 
vezetése mellett előadta Scraub d-moll miséjét. „Sanctus előtt Pekri tenorisla és Seunig
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Károlvné gyönyörűen énekellek Gaál Ferenc Ave verum kettősét'*' -  tudjuk meg a Sza
badka és Vidéke december 8-i számából. Tizenegy órakor a díszülésl a Pesl Szálloda 
nagytermében a főispán védnöki megnyitója indította el s ezt követte a Dalegyesület 
által előadott Szózat, a Merengőhöz Demidor Imre előadásában és a Keserű pohár, me
lyet Milassin Andor énekelt, dr. Brenner zongorakísérete mellett. Az ünnepi beszédei 
dr. Rorák Imre gimnáziumi tanár mondta el és ezt követle Szabados Ilonka szavalata, 
a Szép Ilonka, melyet ugyancsak dr. Brenner kísért, s végül a Dalegyesület által előa
dón Himnusz zárta a díszülésl.

1902-ben ismét országos jubileumra emlékeztettek a fellobogózott középületek: 
szeptember 21-én, vasárnap. Kossuth Lajosnak, a nagy politikus születésének 100. év
fordulóját ünnepelték a szabadkaiak. A gimnáziumi ifjúság már pénteken megtartotta 
a maga kis ünnepségét, a vasárnapi hazafias rendezvények sorrendje pedig a követke
ző volt: Reggel öt órakor 21 mozsárlövés jelezte az ünnep kezdetét, 6-kor voll az 
önkéntes tűzoltó-testületi zenekar riadója, 7-kor hálaadó istentisztelet, 8-kor a város 
törvényhatóságának díszgyűlése, 9-kor pedig emlékünnep a Szent István téren. A Him
nuszt Kersch Mihály, a Szózatot Wahl Alajos vezényelte, az előadók pedig sokan 
leheltek: a Dalegyesület, a Katolikus Legényegyesület és az Ipartestület dalárdája, 
valamint a tűzoltózenekar. A két zeneszám között dr. Mukics Simon orsz. képviselő 
mondott díszbeszédei, Kosztolányi Árpád, a főgimnázium igazgatója pedig elszavalta 
Csillag Károly Ünnepi ódáját. Aznap este a város nappali fényben úszott, a városháza 
előtt pedig a tűzoltók térzenéje szólt. A pazar ünnepség a Pest Szálloda összes termei
ben tartott díszvacsorával ért véget.

November 19-e nevezetes nap volt a magyarság életében, ekkor ugyanis Arpád-há- 
zi Szent Erzsébetre emlékezeti az egész ország. 1902-ben a színház által rendezeti 
ünnepséget Gaál Ferenc alkalmi gyászdala vezette be, amit a férfikar szólaltatott meg. 
Ezt követte Várady Antal verse, az Erzsébet és Csiky Gergely színműve, az Örök 
törvény.

1903. novemberében ismét ünnepi pompába öltözött a város. Hetedikén, szomba
ton este 6 órakor az önkéntes lűzoltózenekar toronyzenél adott a városháza tornyából. 
A műsor XVI. és XVII. századi egyházi énekekből állt, a hétórai harangszó elhangzá
sa után pedig a Dalegyesület elénekelte a Boldogasszony anyánk kezdetű, a török 
hódoltság korából fennmaradt éneket. Másnap reggel már 6 órakor megszólalt a fúvós- 
zenekar, 9-kor pedig a Szent Teréz-templomba sietett a város előkelősége misét 
hallgatni. A Pest Szálló nagytermében megtartott ünnepélyen a szokásos emlékbeszéd, 
alkalmi szavalat mellett a Dalegyesület elénekelte a Himnuszt és Goll Jánostól a Rákó- 
czi-indulót. Este fél 8-kor díszelőadásra került sor a színház zsúfolásig megteli 
termében, a következő műsorral: Kéler Béla: Rákóczy-nyitány, a színház zenekarát 
Gaál Ferenc vezényelt, Kuruc dalok Hasi Kálmán klarinétosának előadásában, Goll 
János Kuruc dalait a Dalegyesület énekelte, Szigligeti: II. Rákóczi Ferenc fogsága c.
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színművének vázlatos (!) előadása 3 jelenetben, H uber: Rákóczy-induló, énekelte a 
Dalegyesiilet, zongorán játszott dr. Brenner József és Maczák Manó.

A száz évvel korábban fiatalon elhunyt Csokonai Vitéz Mihálvra 1905. novembe
rében emlékezett Szabadka. Az ünnepséget a Himnusz nyitotta és a Szózat zárta: 
eközben Toncs Gusztáv és dr. Vinkler Elemér mondott emlékbeszédet s több vers 
elhangzott szavalva, vagy a Dalegyesiilet előadásában énekelve.

Sok év után 1906-ban hazahozták II. Rákóczi Ferencnek és bujdosó társainak a 
hamvait Törökországból és országos ünnepségek kíséretében elhelyezték a kassai szé
kesegyházban. A polgármester felszólította Szabadka polgárait, hogy november 9-én 
egy szívvel, egy lélekkel ünnepeljenek, házaikat feldíszítsék, este pedig ablakaikat 
kivilágítsák. Az ünnepség menete a szokásos volt: kora reggel 21 mozsárlövés, délelőtt 
szentmise, este hatkor a városháza előtt ünnepi hódolat a nagy fejedelem emléké
nek az összes helybeli dalegyesiilet és zenekar részvételével, utána díszelőadás a 
színházban.

1912. szeptemberében ismét toronyzenében gyönyörködhettek a szabadkaiak, 
csakhogy a Wahl tanár úr vezette tűzoltózenekar ezúttal már nem a régi, hanem az új 
városháza tornyából köszöntötte az ünneplő tömeget.

Zene a templomokban
Az egyházi szertartásoknak gyakori velejárója a zene. A század elején Szabadka 

templomaiban is, az egyes vallások előírásainak megfelelően, szólt az ének, az orgona. 
A szertartásokhoz szorosan kötött zenéről fölösleges lenne beszélni, inkább azokról 
a zeneművekről szólok, amelyek az istentisztelet alatt az egyes templomok falain belül 
elhangzottak. A pravoszláv templommal kapcsolatos történésekről már írtam, azt most 
nem ismétlem meg, helyett lássunk néhány jelentősebb eseményt a többi templom 
életéből.

Kezdjük a sort az új zsinagógával, amelyet 1902. szeptember 30-án délután szentel
tek fel. Az ünnepségen elhangzott Beethoven Isten dicsősége c. kórusműve és a Himnusz. 
Egy hónappal később a hívek átvették a Vegenstein-féle, 1342 sípú új orgonát.

A következő év októberében újra öröm ünnepe volt a szabadkai izraelitáknak, 
ugyanis az egyházközség elöljárói ekkor vitték át „m élabús zeneszó mellett”  a szent
írást az újabb, fényesebb hajlékba. A régen várt eseményről így számol be a 
Bácsmegyei Napló: „Kitárultak a templom hármas ajtajának szárnyai és Schmausz 
Endre főispánnal az élen bevonult a menet a templomba. Amint a Tórákat vivők beér
tek a templom hajójába, kél szárnykürtös adta meg a hármas jelt az ünnepély 
kezdésére. Az orgona hangjai és a kar zsoltárénekei mellett vitték körül az összes 
Tórákat és elhelyezve őket a frigyszekrényben Kuttna Mór főrabbi mondta el héber 
áldását, majd meggyújtotta az örökmécsest. Ezután következett az ünnepélynek egyik
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kimagasló része. dr. Klein Mátyásné Szogyi Gina gyönyörűen előadott szóló éneke.”  
(1903. IX. 18.) Singer Bernát dr. főrabbi egyházi szónoklata után előbb egy zsoltárt, 
majd a magyar Himnuszt énekelte el a kórus.

1904. októberében látott napvilágot a sajtóban a hír, miszerint sikerült az izraeli
ta hitközségnek Gaál Ferencet és Maczák Manót az orgonista posztra megnyernie. 
Ugyanezen év decemberében 4-én az egylet összes termeibe hangversennyel és közva
csorával egy bekötött Hánukká ünnepélyt rendeztek, amikor is először Lifschitz 
főkántor a templomi énekkar kíséretében meggyújtotta a Hánukka gyertyákat, ezután 
Szigeti Jenőné és Schreiber Paula énekelt Gaál és Maczák zongora- és harmóniumkí- 
séretével, majd ezt követte a közvacsora és a virradatig tartó tánc.

Hasonló ünnepségre, feltehetően, minden évben sor került.
A katolikus templomokban jelentősen gazdagabb zenei élet folyt, hiszen a városnak 

külön templomi ének- és zenekara volt, amelyek vezetésével a mindenkori zenedei igaz
gatót bízták meg. \ két együttes nem volt valami népes, és különösen a kórust gyakran 
érte bírálat. Éppen ezért mindig szívesen vették a dalárda segítségét. 1900. április
22-én, fehér vasárnapkor, a Szent Teréz-templomban a 11 órai misén az alábbi műve
ket adta elő a Dalegyesület: 1. Gluck: Zsoltár, 2. Beethoven: Isten dicsősége, 3. Régi 
magyar ének. 4. Suli tuum praesidium, 5. Alleluja. A 2. és a 4. számot a férfikan, a töb
bit pedig a vegyes kar adta elő, amelyben a következő énekesek működtek közre: dr. 
Brenner Józsefné, Eötvös Józsefné, ifj. Franki Istvánné, dr. Révfy Jenőné, Vojnich 
Mariska, Brenner Dezső, Etelka és Józsi, Budánotvits Irén, Mariska, Margit és Sándor, 
legifj. Franki Pista, Kladek Jenő és Laci. Scossa Géza, Gyula és Piroska, és Tóth 
Pannika.

Az egyházi zene irodalmát ugyanezen év őszén Gaál Ferenc egy' a capella quintet- 
tel gazdagította, amelyet Tűi sunt coeli címen az érseknek ajánlott, annak jubileuma 
alkalmából.

Egyébként Gaál karnagy templomi munkássága nem részesült teljes elismerésben. 
A Szabadka és Vidéke igen heves támadást intézett ellene 1902. március 23-án, amiből 
kiderült, hogy a zenede igazgatója talán nem is volt egészen tisztában az egyháznak a 
zenére vonatkozó előírásaival, mert úgy döntött, hogy a Szent Teréz-templomban elő
adja a saját édesanyját elsirató művét, az Anyám sírján, holott ennek szövege „nincs 
approbálva, sőt nem is approbálható", A cikk írója szerint az ilyen műnek nincs helye 
a templomban, s ha mégis elhangzana, az „m erénylet”  lenne a Musica Sacra ellen, s 
azonnal értesíteni kellene az érseki hatóságot. A Szabadka és Vidéke a következő szá
mában is folytatta a nyílt támadást. A támadó Kersch Mihály hitoktató volt, aki ezzel 
a mondattal fejezte be fenyegetőzését: „Nem a karmester diktál az Egyháznak, hanem 
az Egyház neki!”

1902. szeptember I-6 -ig  nagyszabású kántorképző póttanfolyamot tartottak Sza
badkán. amelyre neves szakelőadókat hívtak meg. Tornyay Ferenc a gregoriánumot
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ismertette. Kovács Sándor dr. a liturgiát, Kersch Ferenc pedig az orgonáról, a népéne
kek helyes énekléséről és kíséretéről, valamint az összhangzattan elemeiről tartott 
előadást. A tanfolyam az érintettek körében nagy érdeklődésre talált, vidékről is el jöt
tek sokan, ám Kersch Mihály legnagyobb bosszúságára ,,Gaál Ferenc úr ( . . . )  tüntetőleg 
távol tartotta magát az egész kurzustól. Pedig úgy értesültünk, hogy külön névre 
szóló meghívót kapott ( ...) , pedig rá fért volna.’ ’ -  írta szeptember 21-i számában a 
Szabadka és Vidéke.

November 19-én, Erzsébet-napkor, minden évben megemlékezett az ország a tra
gikus véget ért Erzsébet királynéról. 1902-ben e napon a kiegészített templomi ének
és zenekar Cherubini Requiemje mellett bemutatta Gaál új, külön erre az alkalomra 
komponált művét, a Gyászdalt, amely akkorra már nyomtatásban is megjeleni a 
Magyar Lant c. folyóiratban.

1903. májusában új orgonát kapott a Szent Ferenc-templom. Készítője a pécsi 
Bibert József, volt, aki jó  munkát végzett a 4200 koronáért, amit a Gaál Ferenc és 
Kersch Mihály által vezetett bizottság örömmel konstatált. Az új hangszer b esze re lé 
sére május 24-én került sor.

Júliusban elhunyt a pápa, XIII. Leó. 30-án a Szent Teréz-templomban megtartott 
gyászmisén ismét elhangzott Cherubini Requiem je és Gaál alkalmi gyászéneke. Az is
tentiszteleten Pécsi Károly hegedűművész is közrem űködött. Augusztus 23-án ő adta 
elő, ugyanott, Gaál legfrissebb alkotását, az Adagio-t, amit a szerző kísért orgonán.

Október 6-án, az aradi vértanúkra emlékezvén, a hívek Kersch Ferenc esztergomi 
karmester miseénekében gyönyörködhettek, amit a Dalegyesület mutatott be.

A Ferenc-rendiek orgonája ugyan elkészült, de az árára való gyűjtés még nem feje
ződött be. Ezt a célt szolgálta a december 20-án a Pesti Szálloda nagytermében 
megrendezett hangverseny is, amelyen fellépett Farkas Józsefné születeti Gábos Nelli, 
a tanítóképezde növendékei és a Dalegyesület.

Az 1907 tavaszán Szabadkára került Lányi Ernő, aki évekkel azelőtt 
Regensburgban egyházzenei tanulmányokat is folytatott, mindent elkövetett, hogy a 
templomi kórus és a zenekar méltó lehessen a városhoz. Pénz híján a legolcsóbb meg
oldásnak kínálkozott egy gyermekkarnak az alkalmazása a fizetett kórus mellett, 
ünnepi alkalmakkor. Lányi a tehetségesebb zeneiskolai növendékek betanítását özv. 
Farkasné Gábos Nellire bízta.

1908. decem ber 10-én, a szerző halálának második évfordulóján, a Szent Teréz- 
templomban felcsendültek Gaál'Requiemjének szom orú akkordjai.

A Bácskai Napló 1909. május 26-án elismeréssel szól Lányi karnagyi munkájáról, 
de a még mindig meglévő hiányosságokat sem hallgatja el, amelyek közül első helyen 
áll a férfikar, „mert ez a néhány hangszerétől elszólított zenész nem is hivatásos éne
kes (hiszen zenésznek vannak ok szerződtetve, nem énekesnek), másrészt az o 
hangszerük így néma marad, hacsak szíves műkedvelők nem találkoznak egyes alkal
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makra. Addig is tehát, míg férfi énekkarunk nem lesz, melyre okvetlenül szükség van. 
karnagyunk megszólaltatja a zenedei növendékek énekkarát ( . . . )  Már többször hal
lottuk őket. legutóbb most vasárnap is, amikor a 30-40 üde képzelt hang, a nagy 
szorgalommal betanított és tanult énekmise részek, a legkisebb részletekig menő pon
tos előadás, a dallamos, de azéri teljesen egyházi stíl, amely az egész misén végigvonul, 
a hozzá méltó harmónium kíséret, magától a mise szerzőjétől: Lányi Ernőtől -  együt
tesen idézték elő azt a hatást, mely épp úgy a világi, mint az egyházi művelt közönség 
lelkében a legszebb áldozathoz méltó örömei. Istenhez való fölemelkedést, áhítatot 
kelteti..."

Milassin Mariska már a budapesti konzervatórium növendéke volt, amikor 1909. 
augusztus 1-jén a ferencesek templomában szólót énekelt. Hasonló fellépésre később 
számos alkalommal sor került.

Ugyanebben az évben született döntés a városi zenekar kibővítéséről. A 24 tagú 
együttes már eredményesebben tehetett eleget mind a templom, mind pedig a színház 
által támasztott követelményeknek.

Nagy eseménynek volt a helyszíne Szabadka 1909. októberében, amikor felszentel
ték az átépített Szent Ferenc-templomot. A három napon át megismétlődő nagymisék 
fényét és áhítatát nagy mértékben fokozta a Dalegyesiilet kórusa, amely ekkor mutat
ta be Lányi Domine Deus kezdetű, férfikarra írt művét a szerző vezényletével.

Vajon ki lehetett az a kántor, aki ellen a következő kirohanás) intézte a Bácskai 
Napló névtelen cikkírója 1909. december 28-án? „H onnan érdemeltük mi meg, hogy 
két és fél, háromezer forint évi jövedelem mellett a teljesen iskolázatlan és oklevél 
nélküli kántor kínos orgonálása gyötörje a szánandó papság és hívek füleit és akadá
lyozza, zavarja áhítatát, mikor nap-nap után azt az értelmetlen, zenészileg tilos -  
preludiumokat kell 10—15—20-szori ismétlésekkel végighallgatnia, végig szenvednie... 
vagy nyugdíjaztassa magát, vagy tartson teljesen képzett kántorsegédet, hiszen kitelik 
oly jövedelem ből, amilyen még tanácsnokainknak sincs.”

Korábban már nem egyszer esett szó Budánovics Mariskáról, aki 600 korona ösz
töndíjat kapott a várostól, hogy hangját Budapesten tovább képeztesse. A Szabadkáról 
elszármazott művészek közül a későbbiek során talán neki jutott a legtöbb dicsőség. 
Még zeneakadémista volt, amikor 1910. január 1-jén a Szent Ferenc-templomban a 
nagymisén a következő műveket énekelte el: Beethoven: Isten dicsősége, Bach -  
Gounod: Ave Maria, Hándel: Largo, Lányi: Ad te levavi... -  obiigát brácsával. A leg
mélyebb hatást a közönségre az utolsó szám gyakorolta, amelynél az orgonaszólamot 
dr. Brenner József, a brácsaszólamot pedig dr. Lányi Ernő játszotta. A kritikus 
Budánovics Mária hangját tömörnek, néha szinte férfias ércűnek találta. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel a műsort másnap meg kellett ismételni.

Egy héttel később ismét hangversenyről adnak hírt az újságok a ferencesek temp
lomából. Az orgonánál ezúttal Mamuzsich Mihály ült és egy-egy XVII. és XVIII.
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századbeli egyházi dallam mellett elhangzott Lányi Inveni Dávid c. műve. dr. Lányi 
Ernő előadásában, és az Ave verum Gaállól, melyet Bérezik Margit és Jakoffv Jolán 
énekelt.

Húsvét vasárnapján újra Milassin Mariska hangjában gyönyörködhettek a hívok: 
Mamuzsieh Mihály orgonáit, Hermann Ferenc pedig hegedült. Két mű hangzott el, 
Lányi Ave Mariája és Mozarttól az Ave verum.

Lányi Ernő minden igyekezete ellenére a templomi kórus nem azt nyújtotta, amit 
a jo b b  fülű hívek elvártak tőlük. A Bácskai Napló még 1912. április 5-én is „abszolút 
készületlenség” -nek és ,,zagyvaság” -nak minősítette azt, ami a kórusból lehallaiszott. 
Lányi másnap az embereinek a védelmére kelt, akik hangszerjátékos létükre rá voltak 
kényszerítve az éneklésre, mivel más férfiénekesek nem is léteztek a templomban. 
Csakhogy erre a magyarázatra is talált ellenérvet a lapbéli támadó: a Dalárdának sin
csenek fizetett énekesei, meg a filharmonikus zenekar nagy része is fizetés nélküli 
muzsikusokból áll, mégis képesek művészi teljesítményt nyújtani! Annál több dicsé
retben részesítette a Bácskai Napló a ferencrendieknél megalakult Cecília Egyesület 
kórusát, amely 1912. május 12-én mutatkozott be először, latin choralis-ok előadásá
val. Ditelján István tanította be őket. Az alkalom rendkívüli volt, ugyanis Szent Ferenc 
szobrának megáldásával ekkor fejezték be végleg a templom átépítését. Ettől fogva az 
új énekkar gyakorta fellépett. Június 16-án Moravcsik (Máté) Sándor, a jeles énekes 
volt a templom vendége.

1913. október 18-án a lipcsei csata 100. évfordulója alkalmából a 86. gyalogezred 
zenekara adott elő egyházi énekeket a Szent Teréz-templomban.

1914 nyarán a trónörökös váratlan elvesztése az egész országot gyászba borította. 
Szabadka templomaiban is gyászmisével emlékeztek meg a halottról. Budánovics 
Mária Gluck, Mendelssohn és más komponisták műveiből énekelt.

Ősztől nemcsak Szabadkán, hanem világszerte mind gyakrabban megszólaltak a 
lélekharangok, felcsendültek a hősöket és az áldozatokat elsirató énekek.



Sáfrány Imre

Párizsi napló*
(Részlet)

Párizs, 70. szept. 27., vasárnap
Ma újra születésnapom van. Most a negy venkettedik. Emlékszem, húszéves lehet

tem. amikor aláírtam volna akár az ördöggel a szerződést, hogy negyven, de biztosan 
negyven évet éljek. Csak negyvenei. Ne többet. De ne kevesebbel! Most mindig megmo- 
solygom magamat, ha erre gondolok. Innen nézve nagyon rossz üzlet lett volna az 
ilyesmi. Pedig aránylag elég simán végigúsztam ezt a negyvenkét esztendőt. Egyszer egy 
újvidéki pincér meg akart ölni, mert meg volt róla győződve, hogy elszerettem a felesé
gét. \ gyilkosságból persze nem lett semmi. Egyszer, igaz, kilesett és hátulról kupán 
csapott, a szemüvegemet ripityomra törte az ütés, ám én elszaladtam. Ez az „életve
szély”  még első párizsi utam előtt elmúlt. Mert először Párizsba 1954. decemberben 
indultam.

Akkor is írtam itt, olyan naplófélét. Most magammal hoztam ezt a régi füzetet, azért, 
hogy itt olvassam el...

1954. december 31-én. Ma délután érkeztem. Az Orient expressz ablakából Corot- 
tájak

üdvözöltek. Ködös reggel volt. Erdők és mezők váltakoztak előttem a ködben. Úgy 
látom, intenzív földművelés, csatornarendszerek. Régi patinás városkák, falvak.

Ha visszagondolok az utazásra, alig akad valami említésre méltó. Sezanánál nem 
éreztem semmi különöset. A vámőr megkérdezte, viszek-e sok pršutot. Mondtam neki, 
hogy viszek éppen eleget. Megijedt, hogy sok baja lesz velem, s rögvest megkérdezte, 
mennyit. Láttam, hogy azt kell felelnem, négy-öt kilót. Akkor nincs baj, mondta. 
Mennyi cigarettát visz? „Háromszázat.”  „Nem szabad csak kétszázat!”  „Százat elszí
vok Párizsig”  -  magyarázkodtam. Nevetett. Megkérdezte még, hogy impresszionista 
vagyok-e vagy futurista. „Tanulni megyek” , válaszoltam kitérően. Matatni kezdett, de 
mikor megpillantotta kopott ruháimat a bőröndben, legyintett és tovább ment. Az ola
szok cigarettát és pálinkát szerettek volna, ám kijelentettem, hogy átutazóban vagyok 
és csak a megengedett mennyiséget viszem. A svájciak és a franciák meg se kérdezték, 
mit viszek. Atombombát is vihettem volna. A Gare de Lyon-ori nem rohantak meg a hor
dárok. Ezen csodálkoztam. Egy szerbül beszélő fiatal pártól megkérdeztem, hol a

* Részletek Sáfrány Imre 1971-ben, a Sym posion kiadásában, Varnak az apostolok címen megje
lent párizsi naplójából. A két szöveg közöti esetleges eltérés abból ered, hogy a szerkesztőség az 
eredeti, kézzel írott Naplót használta fel.
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ruhatár. Betettem csomagjaimat és kiléptem az állomás előtti térre. Akkor láttam csak 
meg, milyen nagy művész volt Utrillo. Mennyire kifejezte, visszaadta képein ezt a cso
dálatosan patinás várost. Hát igen, akkor még a régi fekete Párizs fogadott. Most m e g - 
ma éppen tíz napja, hogy Lórival megérkeztünk, és tegnap este óta vagyok egyedül 
Párizzsal - .  most meg a megmosdatottat látom. Így még szebb. Ha Marleau nem írt volna 
egy sort sem. akkor is beleírta volna nevét a történelembe. 0  mosdatta, ő fürdette meg 
ezt a szépséges várost...

16h Szeptember, hétfő, IX. 28.
Ma írtam Paulnak Mentonba. Csak annyit, hogy a jöv ő  hónap 20-ig maradok Párizs

ban. Szeretnék találkozni vele. Keressen fel, ha erre jár vagy írja meg, hol és mikor 
találkozhatunk.

...Bezzeg most másként megy az utazás is. Este befekszik az ember a couchette-ba, 
leadja a jegyét és az útlevelét a „k ap itán y in a k , nehogy holmi határőrök háborgatni 
merjék és a mozdony kiszalad Európába. Szaladt, igaz lassan, vagy hat óra késéssel 
érkeztünk tíz nappal ezelőtt. Nagy ámulások persze az érkezés után nem valának. 
Annyira biztos voltam a dolgomban, hogy csomaggal együtt mentünk és a harmadik pi
ci hotelben a Rue Roi de Siciéle-n már be is írtak a vendégek lajstromába. 
Mindkettőnket. Itt maradtunk hat napon át. Hat nap után átmentünk néhány házzal 
odébb. Egy szebb szobába. Itt már csak engem írtak fel vendégként. Három napot ma
radhat az emberrel a szeretője nyilvántartás nélkül is.

Ez a tíz nap Lórival együtt itt úgy elszaladt. Rém gyorsan. Első este péntek volt, 
kisétáltunk egy kávéra. Odalátszott a Notre-Dame. És szép este volt. Azt mondta Lóri, 
üljek mellé, hogy én is lássam a tornyot. Mondtam, nem ülök, mert így téged is látlak, 
meg a tornyot is. Mögötte tükör volt.

Másnap reggel, itt a reggel kilenc-tíz óra előtt nem kezdődik, kimetróztunk az ócs
kapiacra a Porté de Clignancourt-hoz. Kifelé metrózva, habár Párizsba a föld alatt nem 
igen utazik a társadalom krémje, szemmel láthatóan változott az utazótársadalom szer
kezete. Ocskapiacibbá lettünk...

Hotel, 23 óra 30 ’
...Sőt kínaiabbakká! -  írhatnám, ugyanis ott a végállomás elölt már b e s z é l g e t -  

t e k egymással az utasok. Egyébként bentebb általában csend van. Szinte félelmetes 
csend. A férfiak újságot bámulnak, vagy a semmibe bámulnak, a nők kézimunkáznak, 
olvasnak, nézik egymás öltözékét, haját, sminkjét. A lányok egy része még mindig csó- 
kolódzik. Sőt, egy újabb eset: két fiú is, de nagyon komolyan ám, csókolódzott a 
metróban. Mondom, nagy csend van a föld alatt, kivéve, ha gyerekek utaznak. A gyere
kek már, ha ketten is vannak, beszélgetnek, hát még ha csoportban... Ugyanúgy 
csiripelnek, mint nálunk. A kínaisodásl azért írtam le, mert tegnap láttam az egyik met
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róállomáson egy kínai csoportot. Szemmel láthatólag összetartoztak és nagyon vidáman, 
nagy on hangosan kínaiul csevegtek. Egy idősebb kövér kínai volt a csoportvezető, a töb
biek fiatal fiúk és lányok. Nagyon jó  kedvük volt és jóízűen cseveglek...

Kedd, szept. 29-én 9h 30 ’
Kerítettem az imént kél rajzol a Szajna parton. Az ember rajzol, de nem tudja mit. 

Hidal a Szajnán, figurákat a hídon, emberi figurákat, de ha befejezte a rajzot, rajzokat, 
bele kell sétálnia művébe, hogy címet írhasson a rajzhoz, vagyis le kell olvasni a híd ne
vét a tábláról, amely néven nevezi. Ha olyan új az a motívum, hogy még nincs 
megkeresztelve, ám adunk nevet a hídnak. Ma az egyik „hidam”  új bclonhíd volt, leraj
zolván odasétáltam hozzá. Nem volt táblája. Erre föl megnéztem hová vezet és így kapott 
a rajzon nevet. „H íd a Notre-Dame farához” .

Most megyek a Midel’Homme-ba, megkeresem Csermák Cézát. Szekeres még a ta
vaszon mondta -  egy bizottság tagja ő, amely, mert pénzt kértem, tárgyalt párizsi 
utamról - ,  hogy üdvözli Csermákot. A sámán ügyek szakértője ez a Csermák -  mondta 
Szekeres. Ami a sámánokat illeti, én úgy kerültem közelebbi kapcsolatba velük, hogy 
nagyjából egyszerre hatottak rám Armstrong holdra szállása, Danikén „emlékezése”  a 
jövőre és dr. Sütő Gábor kiskunfélegyházi múzeumigazgató a két háború között kiadott 
könyvéből a két repülő sámán.

„így  jöhettek létre a repülő sámánok. Egy képciklus készen áll otthon a szabadkai 
műtermemben. Az első repülő sámánok Brač szigetén keletkeztek, ahová magammal vit
tem dr. Sütő könyvéből kirajzolt repülő sámánokat, ugyanis a könyvet vissza kellett 
adnom Tripolsky Gézának, a zentai múzeum főnökének, akitől néhány napra kölcsön
kaptam. Az első sámán képeim közül hármat meg ott, Splitben le is fényképeztem. A 
reprodukciók nálam vannak. Csermáknak, ha talán érdekli, megmutatom neki. Arra a 
filmre, amelyre a sámánokat fényképeztem, került rá az a kilenc kis gobelin is, amelyek 
kellőképpen összerakva egy önálló művet adnak. A kilenc kis gobelin elment azok kö
zött, amelyeket az újvidéki Naftagas-cégnek készítettem reklámcélokra, ám így együtt, 
ahogyan el lettek képzelve, csak a fényképen maradtak meg. Ennek az imaginatív mű
nek a címe: „Jan Pallach emlékezetére” . Ezt a gobelin fényképet is magammal hoztam. 
Hátha ezt is megmutathatom Gézának vagy Paulnak.

délután lh  kávéház
Persze csak az nem jutott eszembe, hogy kedden a Midel’ Homme is zárva van. Ott

hon, a hotelomban collage-oztam egy kicsit -  pihenőóráimban ugyancsak ezt 
cselekszem - ,  most meg itt, a folyó felé jövet, találtam egy kis zsidó kocsmát, ahol a ká
véért új frankban a borravaló is bőven benne van: ez ideális hely a régi napló 
másolásának folytatására.
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Kaptam egy kis csöpp szobái a pici hotel második emeletén. A falakai piros virágos 
tapéta borítja. Kicsomagoltam. Megborotválkoztam és elindultam kószálni.

Párizs készül szilveszterezni. Nagy a kavarodás. Az üzletek kitolódtak a járdára. A 
párizsiak a reklámbábúk orra alá kis bajuszkákal rajzolnak. Nénikék újságot árulnak 
kis asztalkájuk mögött. Komoly, bajuszos bácsik gesztenyéi sütnek, száll a sülő geszte
nye illata, akár csak Szabadkán, a Rudics-sarkon. Más egybevágóság nincs. Örült nagy 
forgalom. Az üzletek óriások, káprázatosak, mesések. \ kirakatok kifinomult és rafi
nált ízlésről tanúskodnak. A párizsi nem nézi le és nem neveti ki az idegent. Mint 
kisgyermeket hallgatnak meg és igazítanak útba, jóakarattal és türelemmel. Ugv látszik, 
megszokták már, hogy Párizs nemcsak az övéké, hanem közkincs.

Esteledik. Alkonyodik. Lila sátorként borítja a várost az ég. Alatta, az utcák labi
rintusában egymásután ragyognak fel a fények, a lampionok és neoncsodák milliói.

Változik a város arca. Eltűnnek a patinás épületek színcsodái, hogy új fény és szín
hatásoknak adjanak helyet. A Bastille terén, ahol a forradalmi, a félelmes börtön terjesz
kedett, az ifjúság szórakozik. Autóznak kis játékautókon, célba lőnek és körhintáznak.

Szent Antal útján lépdelek a Louvre felé.
Egy szép fekete hölgy meg is szólított. Én nem reagáltam, mert nincs pénzem ilyen 

gáláns hölgyet szilveszter éjszakáján kalauzolni.
A Louvre este félelmetes. Óriási fekete kontúrjai: mintha alvó szörnyeteg lapulnak 

a Piacé de la Concorde csillogó fénytengere mellett.
E téren az obeliszk körül fantasztikus tempóban lüktet a város forgalma. Egymást 

váltják és egymásnak utat nyitnak a hajrázó autózgatók. Csak az obeliszk sötét, szilárd 
és mozdulatlan. Dacol az ember a fény és időáradattal.

Az elíziumi mezők kihaltak. Fák állnak a félhomályban. Mögöttük a távolban bár
reklámok csillognak. A park után újra neonfénytenger. A két ragyogó hullám felett 
feldomborodott a tér s központjában egymagában emelkedik a nyüzsgő hangyabolysze- 
rű forgatag fölé, és rajzolódik a fekete égre a kivilágított Diadalív...

Alkonyatkor a Notre-Dame előtt
Pedig egy kis híján múlott, hogy Párizs helyett Goli Ótokra megyek. Az meg úgy volt, 

hogy Zmajevón, a szülőfalumban tetszett nekem nagyon, a katonaság után ott tanítot
tam a nyolcosztályos iskolában, egy crnagorka. Tudtam róla, hogy összeesküvést 
csinálnak az állam ellen, ám nem szóltam senkinek: figyeltem. Egyszer aztán, miután az 
összeesküvés felszámolása már nagyban folyt, hívott engem az UDBA. Kihallgatás. E lő
ször Zmajevón. Azután megint Zmajevón. Azután Újvidéken. Ott egy UDBA-őrnagynál 
kellett jelentkeznem. Tudtam az ügyről? Tudtam. Láttam a nyomtatványaikat? Láttam. 
Tehát tudtam, mit akarnak? Tudtam. Hát méri nem jelentettem?

Hát mért nem? Mondjam azt, hogy szeretem, vagy szimpatizálom a lányt? Mondjam 
azt, hogy feltételeztem, hogy nem az én jelentéstételemen múlik az ügy sorsa?
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Mért hallgatok? Tudom-e. hogy ezért, amit tettem, küldhet a Goli Ótokra?
Hallgattam, mert negyvenkilenc tele jutott eszembe. Mondták barátaim, hogy az 

amerikai konzulátuson Beethoven Fidelióját lehet meghallgatni hanglemezről. Azt is 
megmondták, mikor. A dátumot is és az órát is. Kivettem az egyik vegyeskereskedésben 
a jegyre járó cukromat, kenyeret. Es bementem a Fideliót hallgatni. Végighallgattam a 
lemez-hangversenyt és amikor az utcára léptem, mellém csatlakozott egy bőrkabátos és 
bekíséri a központi UDBA-ra. Ott elvették a nadrágszíjamal, a cipőfűzőmet, az igazol
ványomat és bezártak egy csoportcellába, ahol annyian voltunk, hogy két sorban 
feküdtünk a szobában. A talpaink között volt a gyalogút és egymást váltva sétáltunk. A 
cukromnak, meg a friss Politikának kiilön nagyon megörüli a társaság. Hogy ne nyújt
sam a mesét, hat napot töltöttem az állítólagos háborús és egyéb bűnösök között. A 
hatodik nap estéjén -  éppen karácsony este volt -  kihallgattak és kiengedtek.

Azért hallgatok, mondtam, mert tudom, hogy rossz fát tettem a tűzre. De most egy- 
egy. Negyvenkilenc decemberében becsuktatok az liD BA központi börtönébe és hat 
napig becsukva tartottatok, mert angol-amerikai kémet láttatok bennem. Minden ok 
nélkül. Most épp az ellenkezőjét látjátok bennem, némi okkal. Tehát csak döntetlen: egy- 
egy lehet. Ha most hazaengedtek.

Es egy-egy lett. Volt szellem az őrnagyban.
Felbátorodtam ezen a sikeremen és elkezdtem, miután otthagytam Zmajevót, kilin

cselni kiutazási vízumért. Sírtam. Engedjetek ki Párizsba, mert festő akarok lenni.
arattak velem egy hosszú-hosszú vallomást a bácskai magyarságról. Megírtam, hogy 

egyenjogú szabad fejlődési lehetőség kell. Hivatkoztam Marxra, Leninre. Könyvhiányt. 
Káderhiányt emlegettem. Es összevissza mindent. Alá akartam írni, de nem lehetett. 
Bato néven írtam alá, ők meg kiadták a kiutazási vízumot. Ez előzte meg az iménti lel
kes sorokat. Annyit azonban így utólag hozzátehetek, hogy azt az első párizsi utamat 
inkább íráskészségemnek, mint politikai műveltségemnek köszönhetem, ugyanis „B ato”  
művét ügyesen aláírta, illetve kimásolta lényegét egy már meglévő legépelt dolgozatnak, 
amelyet egy újságíró barátomtól kaptam, persze érdekesen, ügyesen, hogy ne lehessen 
ráismerni. Többet sohasem kértek tőlem semmit. Ez elég volt nekik.

Szerda reggel, szept. 30.
Tegnapelőtt vettem egy sorsjegyet. Rettenetesen drága volt, de így még három napot 

reménykedhetem egy tisztes nyereményben.
Most így, ha visszagondolok ittlétem Lórival együtt töltött napjaira, nem hiszem, 

hogy időrendi sorrendben fel tudnám sorolni, hogy mi mindent néztünk meg. Az ócska
piac után Matisse-retrospektívál néztünk ugyan és szombaton este elmetróztunk a 
VAVIN megállóig, ahol a Raspail és a Montparnasse boulevardok keresztezik egymást. 
Megnéztük az öreg Hemingway kávéházát, és ott egy kis utcában, ahol gyulai kolbászt 
is árulnak, az egyik üzlet kirakatában, már nem emlékszem, könyvkereskedés volt-e
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vág)' műtárgybolt, megpillantottam egy plakáton, hogy a Matisse-tárlatot hétfőn zárják. 
Formálisan rosszul lettem a gondolattól, hogy megtörténhetett volna, még hozzá nagyon 
könnyen, hogy itt vagyok Párizsban és az orrom előtt becsukják a Matisse-tárlatot. 
Olyasmit láttam ott, amit az én életemben nem hiszem, hogy még egyszer látni lehet. 
Matisse három hatalmas méretű vászna, kettő az Ermitage-ból és egy New Yorkból, egy 
külön teremben. A két „tánc”  és a „muzsikusok” . Ezt így egyszerre látni olyan ünnep a 
szemnek, amit, aki egyszer meglát, soha, míg él, el nem feledheti.

A múlt pénteken éppen a búcsúebéd előtt megnéztem a frissen nyitott Gova-tárla- 
tot az Orangerie-ben. E két tárlat, Matisse és Goya között láttunk a Musée des Árts 
Décoratifs-t, ahol néhány igen kedvemre való régi gobelint (a XV sz.-ból) nagyon meg
néztem. Ugyanott egy kitűnően megrendezett Dubuffet-kiállítást is láttunk. 
Megtekintettük a Gobelin metrómegállónál az állami gobelinszövő műhelyt, a Petit 
Palais-ban többek között egy szép Rembrandt-képet is láttunk a renaissance mellett, 
meg egy Rembrandt-rajzot. Láttuk a Galerie du Jeu de Paume-t, elsősorban Cézan-nal 
és Van Gogh-gal, Gaugen-nel. Láttuk az Embertani Múzeumot a Chaillot-palotában. S 
mindent láttunk. Szombat estig valójában négy szemmel láttam a várost, mert ketten 9 
napon át néztük. Ennek köszönhetően voltam a Montmartre-i temetőben is, ahol elő
ször Zola sírját pillantottam meg, azután láttam egy angol nőt, aki éppen Heine 
síremlékét fényképezte, amikor pöttöm kislánya elkóborgott a sírkőrengetegben... Ké
sőbb meglett a pici. Egy sírásó vezette vissza. Kézen fogva. Stendhal sírján az áll, ami 
nálunk otthon, a palicsi temetőben, Farkas Béla sírján: emeltették barátai.

Musée de l’Homme l lh  30
Nagyon jót időzök itt. Eddig az afrikai falfestményeken kotlottam. (Monsieur Cser

mák már négy éve nem dolgozik itt.) Még egy jó  néhányszor el kell ide jönnöm .

Musée de l’Homme 13 h
Az embert valóban sehol ennyire nem látni meg, globálisan térben is időben, mint 

ezen a helyen.
(Repülő sámánok itt nincsenek. Sámánizmus van ugyan képekkel és rekvizitumok- 

kal, sőt van egy rajz is a sámán útjáról, azt hiszem, az istenéig, ám csak egy vonal jelzi 
az utat. Sámán nem röpül. Nem látható röptében. Dr. Sütő Gábor könyvében, melyet a 
két háború között adott ki, láttam röpülő sámánokat. Állítólag azok a röpülő sámánok 
inspiráltak bizonyos fokig, hogy legújabb képciklusomat megfessem.)

Azt hittem, a repülő sámánok festése közben, hogy ha ezeket befejezem, nem lesz 
már mit csinálnom. Ez a meggyőződés akkor ért meg bennem, amikor a röpülő sámán
jaimról lemállott a forma és a szín. Az eddigi értelemben. Mert maradt ott szín is és 
forma is, de másként. Egy végtelenül leegyszerűsített jele az embernek a forma. Ez a jel 
fehérrel van megfestve. Tehát szín is van: fehér. Es a vászon színe. Az is szín. Tehát, ami-
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kor idáig eljutottam, nem hittem, hogy egyhamar festeni fogok. Illetve nem tudtam el
képzelni, hogy alkotómunka, képzőművészeti alkotómunka érdekelni tudjon. Most 
megváltozott a helyzet. Kisméretű collage-okat állítok össze metrójegyből, múzeumok 
belépőjegyeiből, a metró automatáiból kihúzott édességek, sajtok, az áruházak ambal- 
age-aiból stb. Haza, úgy hiszem, egy tárlatnyi párizsi kollázzsal érek.

(A repülő sámánok ciklusa után nagyon gyorsan megérkezett a párizsi collage-ciklus.)

1955. jan. 1., Gare de Lyon 16 30
Boldog új évet, Párizs!
Egyedül ülök a Champs-Elysées-n egy pazar kávéházban. Elfeketekávézom azt a né

hány frankot, amit indulás előtt magamhoz vettem. Egyedül vagyok. Gondolatban 
hazaszálltam. Csak otthon gondolnak talán rám. Boldog új évet, szülőhazám!

Idejövet egy feketeség hívott háromezer frankos vigalomra. Mondtam neki, hogy ne
kem éppen úgy nincs, mint neki. Miért nincs? -  kérdezte. Miért nincs neked, te csacsi?
-  kérdeztem vissza magyarul. Persze nem értette. Tovább lépegetett.

Itt sokat rajzoltam. Boldog új évet! -  kiáltja valaki a bárszéken. A párok megcsó
kolják egymást.

Boldog új évet, emberek! Csacsik volnánk, akár az Etoile-i fekete céda, ha az új évet 
megboldogtalanítanánk. No, mindegy! Amit teszünk, magunknak tesszük. Hazamegyek 
a hotelomba, és berúgok hazai szilvóriumból.

Nem lehet így józanul, egyedül!
(Más kézírással)
Gyalog indultam a hotelba. A Champs-Elysées-ről a Gare de Lyon-hoz! Bolond vol

tam, hogy nem csatlakoztam egy vénasszonyhoz, aki enyhén szólva nagyon kihívó 
magatartást tanúsított. Ezentúl nem leszek finnyás. Kereshettem volna legalább ezer 
frankot. Abból 2 nap szűkösen meglennék. No, majd holnap estére! Most kikeresem a 
szótárban az ajánlkozást.

Az elíziumi mezők mulatói előtt a gazdáikat várakozó autósorok között egy nagyon, 
de nagyon kívánatos vipera állított meg. Mondtam neki, hogy „non  monet!”  Ki kell ezt 
tartani, a teremtésit! A pokolban nem kínlódnak ennyit. Borzasztóan szeretem a nőket 
és kínálkoznak -  de szegény vagyok, mint a templom egere.

A Bastille tér közelében egy embert láttam az úttesten feküdni. Arcra eshetett, mert 
dőlt az orrából a vér. Csakhamar embergyűrű vette körül. Egyesek fel akarták emelni, 
mások ellenezték. Egy sovány nő lehajolt és a pulzusát tapogatta. Egy bőrzekés fiatal
ember félretolta a tiltakozókat és emelni kezdte a sebesültet. De megérkezett a 
rendőrautó és a bőrzekéstől átvették a részeget.

Beemelték a kocsiba. Közben valami tréfásat mondhattak, mert a közönség derült. 
A bőrzekés még egy ideig halkan és bizalmasan magyarázott valamit egy másik em ber
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nek a járda szélén, majd ők is szétváltak: az egyik jobbra  ment, a másik balra. Csak egy 
piros vértócsa jelezte, hogy itt az imént valami rendellenesség történt.

(Megint másik kézírással)
Hétfőn munkát kell valahol vállalnom. Legjobb lesz, ha K.-nál kérdezősködöm. 

Felírom, hogy el tudjam sorolni, mire vagyok kapható.
1. Bármilyen fizikai és szellemi munka, nehéz vagy könnyű, mindegy. Az a fontos, 

hogy ne kelljen tudni a nyelvet. Persze csak honorárisan, mert nincs munkavállalási 
engedélyem.

2. Kutyasétáltatás
3. Családi portrék készítése
4. Illusztrációk
5. Edénymosogatás
6. Vízhordás
7. Plakáthordás a hátamon
8. Plakátragasztás
9. Tej-, víz-, étel-, posta-hordás

10. Padlósúrolás, parkettaglancolás
11. Irodatakarítás
12. É jjeli őrség
13. Magyar és jugoszláv konverzáció
14. Testőrség-gardírozás -  életkor nem számít
15. Cipőtisztítás
16. Macska és egyéb háziállat gondozása
17. Rajzoktatás -  festészeti órák
18. Rádióbemondás
Fordítás szerbről magyarra és fordítva
20. Élők és holtak fürdetése, borotválása, öltöztetése stb., stb.
Kilel a hideg, ha belegondolok, milyen zöldfülű legényke voltam. De ha belegondo

lok: harminc dollárral indultam útnak: ennyit volt szabad hozni! Nem csoda hát eme 
nagy munkakészségem.

Most a Gare de Lyon-on írok a restiben. Pénzt váltottam és a telefonkönyvben G.-t 
kerestem, de nem találtam. Alkonyodik. Felmetrózom a város kellős közepébe. Nekem a 
Cité az. Meg a Latin negyed, ahová átsétálok.

A régi naplóban még mindig 1955. jan. elsejénél tartok:
Ma l l h  -tó i nagy körúton vagyok. Ismerkedem a várossal. Gyalog a Boulevard 

St.-Germain-től a Pigalle-ig.
Mégis az amerikaiaknak van a legtöbb pénzük Párizsban. Még ma délután is a 

Pigalle-i bárokban isznak. Tökrészegek.
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Az egyik boulevardon találkoztam egy idősebb párral, akik magyarul beszéltek. Ők 
egy magyar vendéglőshöz utasítottak. A vendéglő egyik magyar pincére egy magyar kép
kereskedőhöz utasított. Hétfőn bekopogok hozzá. Hátha akad valami restaurálni való. 
Mondtam a vendéglőben, hogy ezt nem tudom elhinni, hiszen van itt festő elég, de a ven
déglős megnyugtatott, hogy ez az úr szereli az újonnan jöttékét, mert azok lényegesen 
olcsóbbak. Majd lefekvés előtt betanulok néhány francia mondatot, munkáért esedezőt.

De azokat az (itt néhány szót ki kellett hagynom) ösztöndíjas urakat, akik havonta 
70 ezer frankot elbasznak. Jaj, be ki tudnák jönni húszból!! „M ég mindenki talált itt 
valamit -  mondta a boulevardi bácsi - ,  maga is találni fog, de nem lesz könnyű!”

Innen az állomásról írtam Lórinak is. Kértem tőle többek között, hogy' menjen el 
október 5-én a szabadkai festészet 25 éves jubiláris tárlatának a megnyitójára és kérje 
el a nekem járó katalógusokat. Öt képem van a katalógusban is, egy katalóguson kívül. 
Ezt az utóbbit 1946-ban festettem a Hangya-féle kurzuson, mint hetedikes gimnazista. 
Egy csendéletem van ott a tárlaton 1952-ből. A fehér váza. Akkor már nagy volt a sze
relem -  aki miatt a szemüvegem ráfizetett - ,  ezért a fehér váza alá a keresztnevemet és 
az évszámot írtam csupán. A másik képem ezen a tárlaton itt készült Párizsban, 1955- 
ben. Nagy formátum. Bolond. Színes. Szabad. Csapongó. A Barangolás Párizsban című 
tárlatomon, melyet 1955-ben rendeztem Szabadkán, az egyik gyár megvásárolt egy' pá
rizsi képemet. Énnekem hármat kellett kivinnem, hogy válasszanak. Egyet meg is vettek, 
de én kint hagytam mind a hármat. Nemrég kimentem a gyárba és mondtam, vissza sze
retném kapni képeimet. Nem lehet, válaszolták, mert benne vannak az inventárban, és 
rájuk van szögezve a leltári szám. Hozok helyettük másik, még szebb képeket, mond
tam, és így is lett. A leltári számokat levettük a két párizsi képről és rászögeztük két 
újabb képre. Az egyik így visszamentett kép az, ami most majd azon a tárlaton, Szabad
kán, újra közönség elé kerül. A másik, az 1955-ös párizsi műtermem, a hegyesi Németh 
István lakásán lóg. A harmadik katalógusban levő képem egy monumentális, sárgára 
száradt szamártövis. 1957-ben festettem. Nagy Ferenc vásárolta meg tőlem a földmű- 
ves-szövetkezetek szövetsége részére. Most eme intézmény jogutódjának, a szabadkai 
tervhivatalnak a tulajdona. A negyedik képem a jubiláris tárlaton Omoravicán készült, 
az Otterbein-tanyán. Oda jártam 1964-ben kirándulni. Ezt a képet soká festettem. Va
lami megmaradt belőle abból a kétdimenziós kubizmusból is, amibe a tövisciklus 
átvedlett. És az ötödik képemnek a címe: Cím nélkül, olaj. 1970. A repülő sámán ciklu
som egyik végső eredménye.

A cikluson belül is lezárult egy kör, amely valahol az idők mélyén indult el, onnan, 
ahonnan a repülő sámánok legendái indulhattak, és valahol a holdon zárul be, ahol 
tavaly nyáron Armstrong cipőinek a nyoma cifrázta ki a nyomtalan talajt végérvényesen.

1995. január 3.
Ma elmentem Monsieur A.-hoz, akihez a vendéglőben kaptam ajánlást...
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Mai sétám alatl elmentem megkeresni azl a vendéglőt, az „Arany oroszlán” -!. Lóri
val is kerestük. Ott akartam szombaton ebédelni. Nincs már az „Arany oroszlán” . Ügy 
látszik, időleges vagy végleges nyugalomba vonult K. úr, a vendéglős.

...M onsieur A.-nak nagy képlerakata van a város központjában. Főleg régiségek. 
Idézem: „Menjen maga vissza, haza! Itt éhen fogpusztulni. Vagy menjen Kanadába! Mit 
akar itt?”  „Tanulni.”  „Tanulni?! Élni, barátom! ÉLNI! No, írja fel Monsieur P-nek a cí
mét. írjon  neki egy levelet. írja  meg neki. hogy és mint van. 0  nagy művész. Egy nagyon 
nagy művész! Es egy nagyon rendes ember. Kérjen Tőle randevúi.”  Megköszöntem A. 
úr szívességét és tovább mentem. Voltam a konzulátusunkon is és ahogy illik, bejelent
keztem. Es megkerestem a házat, ahol Madame D. lakik. Hozzá ajánlólevelem van. 
Otthoni levél. Egyik barátom írta. Neki rokona Madame D. Holnap bekopogok hozzá. 
Szurkolok, mert a lakás Párizs legelőkelőbb negyedében van... Ma este nagyon szépen 
esett a hó. Elbarangoltam a külvárosba. Apró kis kocsmákban iszogatnak az emberek. 
Jó fajta borokat. Csörgött a nyálam.

Visszafelé egy gyönyörű kislányt néztem a metróban az Etoile-tól a Bastille-ig. Nagy, 
riadt, fekete szemei voltak és nem festette a száját. De tetszett, pedig nekem most nem 
olyan kellene... Megfogalmazom a levelet P úrnak.

A séta tovább tart. Baudelaire mester utcájában találtam egy magamhoz illő tusfür
dőt, amely holnap 14 órától nyitva lesz! Végigmentem egy utcán, ahol mindennemű élelem 
kapható a járdán. Megettem két szép friss banánt. Most elértem addig, ahová sokkal előbb 
eljutottam volna, ha nem egy, hanem két megállóval visz tovább a metró. Mert itt, a téren 
is, ahol ülök egy csésze expressz kávé mellett, metrómegálló van. Csodálatosan süt a nap. 
Es nagy fehér kumuluszok terpeszkednek az égen. Itt ez még igazi turistamentes Párizs. 
Annyira az, hogy még cédulát sem hozott ki a pincér a feketével: biztos benne, hogy tu
dom, mennyibe kerül. Csodálatosan melegíti a térdeimet ez az őszi napsütés. Szebb élni, 
sokkalta szebb, mint azt tizenöt évvel ezelőtt ugyanitt feltételezhettem.

Este hat óra és újra a Gare de Lyon-on vagyok. Ma délután cselekedtem egy újabb 
collage-t. Négy metrójegy, egy üres sztaniol vitamintartó, egy jegy az automata mérleg
ből, két belépőjegy a Rodin Múzeumba, és egy arany-sztaniol kör, amely valószínű 
üveget díszíthetett, ennyiből áll a figura. A kör a feje, a régi metrójegy a végtagjai, a töb
bi a törzse. Kék csomagolópapírra (ember form ájúra?) van ez mind ráragasztva, 
éjfekete alapon. (Most már izgat a régi napló. Másolom tovább.)

5 5 . jan. 3 . Most már kezdem érteni, hogy miért lett Racié öngyilkos Párizsban. Ide
gennek lenni valahol borzalmasan nehéz, de idegennek és koldusnak egy személyben 
majdnem elviselhetetlen.

5 5 . jan. 4 . Ma zsebre vágtam barátom ajánlólevelét a nagynénjéhez. ügy tizenegy 
óra lehetett, ahogy odaértem. Egy hatemeletes lakóház. Nem bérpalota, úriház. Süppe-
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dó' szőnyeg kanyarog fel a lépcsőkön, egész a hatodik emeletig. A lift úgy működik, mint 
egy álom. Becsöngettem. Semmi. Újra becsöngettem, lijra  semmi. Öt perc múlva újra 
becsöngettem. Léptek. Egy tizenkét éves fiú nyitott ajtót és magyarázta, hogy a Madame 
úgy két óra körül jön  haza. Bocsánatot kértem a háborgatásért és távoztam.

No, majd kettőkor.
Elindultam megkeresni a követségünket, de a pofa a konzulátuson nem adott ren

des címet. Nem találtam.
(Bekeretezve nagyobb betűkkel egyenlet:)
Párizsban egy kis egy kis ön
idegennek lenni +  pesszi- +  inte- =  gyil- 
pénz nélkül mizmus ligencia kosság
Láttam a kirakatban egy nagyon kedves Dufy-képet. A Louvre udvarát ábrázolja. 

Gyönyörű alkotás. A könnyedsége itt is tökéletesen kifejezésre jutott. Lila, zöld és bar
na harmóniák. Nagy sejtelmes színfoltok, erős határozott és mégis játszi akcentusokkal. 
Mintha játszott volna, amikor festett, pedig dehogy játszott! Pattanásig feszített ideg
munka ez a mesterség... Ezért az egy képért is érdemes lett volna eljönni. Ide. HAT 
MÉG A TÖBBI. Előre, Mestró!

Madame D. mosolyogva nyitott ajtót. Rögtön meghívott ebédre. Természetesen elfo
gadtam. A lakás egy álom. Tapétázott bútorok. Karácsonyfa. Szőnyegek. Képek. 
Kandalló. Függönyök. Az ebéd: sült, krumplival és mustárral sajt, vörösbor, narancs és 
datolya. A férj egy igen szimpatikus öregúr. A, Növi Sad, mondja, ott jó  dohány terem! 
Oui, oui, mondom én. No és milyen az élet ott? Kérdezi. Elég jó  -  mondom én. Uhüm -  
mondja ő  - ,  szóval nagyon jó . „Nehéz, mint mindenütt -  dadogtam - ,  de azért jó .”  Ú j
ra hümmögött V úr, felvett egy datolyaszemet, megmustrálta, bekapta, és újra 
megállapította, hogy arra mifelénk jó  dohány terem.

A Madame-nak leadtam a nagy helyzetet (anyanyelvűnkön): ha nem kapok valahol 
állást, munkát vagy valami cselédszobát, akkor a metróban fogok aludni. Nagyon megér
tőnek látszik ez a francia asszonnyá lett régi magyar színésznő. Eléggé átérezhette 
helyzetemet. Gondosan ápolt arcán a szánalom, a csodálkozás és csodálat váltogatták egy
mást. Búcsúzáskor azt mondta, hogy pénteken jö jjek  el újra, addigra talán kitalál valamit.

Fütyörészve gyalogoltam vissza a hotelbe. Kb.10 kilométer. Mindent megnéztem. 
Szívom magamba Párizst, mint az ópiumot.

Holnap meg kell keresnem P urat, a „nagy művészt” , a követségünket is, mert újsá
got szeretnék olvasni. Olyan vagyok, mint a süketnéma.

1955. jan. 5-én
Ma újra nem intéztem el semmit. Eladtam egy üveg szilvapálinkát és csatangoltam 

egy óriásit. Most már illene írni a 7 NAP-nak egy riportot. El is kezdtem az írást, de ri
port az nem lett belőle. Beledugtam a napló elejébe. Ajánlások. (Visszalapozok. A füzet
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elején ez áll jan. 5-i dátummal) Idegen! Ha Párizsba érkezel, nem baj, ha nem tudsz 
franciául, de az erszényedet jól tömd tele pénzzel, vagy fordulj vissza már a feie úton! 
Amíg nem késő! Én nem fordultam vissza. Kiszálltam a vonatból. Csomagjaimmal elin
dultam a kijárat felé. Az állomás körül félelmesen és sejtelmesen zajlott a város. Ekkor 
már késő visszafordulni. Párizs ellenállhatatlanul vonz s úgy érzed, hogy ha most visz- 
szafordulnál, összedőlne a világ. Ekkor már senki sem fordulhat vissza. Mert hazaért.

Öt napja vagyok itt és csak most sikerült szavakba önteni az érkezés hangulatát.
Az idő egészen megenyhült. A hó elolvadt. Felszáradt. Igaza volt Konjoviénak, ami

kor azt mondta, hogy itt nincs tél.
Visszatérek a pálinkaeladásra. Elmentem K. úrhoz, az „Arany oroszlán”  tulajához és 

előhúztam a zsebből a szilvóriumot. „Nézze, Iram , én ezt nem vehetem meg, mert nekem 
ezt nem szabad tartanom. De talán János.”  Es a pincérére mutatott. János elvette tőlem 
az üveget. Megnézte. Megkérdezte, mennyit kérek érte. Mondtam, adjon érte egy pár száz 
frankot. János a gazdájára nézett. 0  salamoni hangon, de végtelen jóindulattal kimondta 
a végszót! Adjon érte négyszáz frankot. János kifizette a pálinkát, K. úr pedig egy kis cso
magot nyújtott át. „Tegye e l  kérem. Egy kis paprikás szalonna. Jól fog majd jönni!”

Megköszöntem. Távozóban szívem megtelt ritkán érzett jó  melegséggel.
Ezért a darab szalonnáért nem kellett verekedni. Vissza fogom a pasinak fizetni. 

Ezerszeresen.

Péntek, 1970. okt. 2. lOh 20 ’
Valahol a Folies Bergére környékén egy kis büfében ülök. Reggel a Le Peletier állo

máson szálltam fel a föld alól, hogy Monsieur A. képkereskedőt megkeressem, azt, aki 
nekem annak idején azt tanácsolta, hogy menjek el Párizsból, mert éhen halok. Kere
sése közben elkószáltam a következő metrómegállóig, a Cadet-ig. Gondoltam, onnan 
közel van az egyik címem, amelyet a Gare de Lyon-on írtam ki a telefonkönyvből. Per
sze nem így lett, így Madame V-t sem találtam. Azért írtam, hogy sem, mert A. úr üzlete, 
gyönyörű képkereskedése helyén, egy leárazott ruhaféleségeket nagyban árusító rak
társzerű bolt van. Zárva. Monsieur A. is, úgy látszik, K. úrral, az „Arany oroszlán”  
főnökével együtt nyugalomba vonult. A Folies Bergére környékén szép gyümölcsöket, 
húsokat, halakat árulnak az utcán. Itt vettem két szép banánt és megettem. Poharat is 
veszek ma, mert almaié helyett fekete ribizli szörpöt iszom ezután. Egy liter fekete ri
bizli szörpből két liter italt lehet készíteni. Ám ehhez pohár kell, mert fél pohár szörpöt 
tele kell a szobám sarkában lévő vízcsapnál töltenem vízzel: vége az üvegből ivásnak. 
Most csücsülök itt a kávébutik sarkában és Monsieur A.-ra és Monsieur K.-ra gondo
lok. Monsieur A. el volt már hízva, szép nagy tokája volt, és rettenetesen magabiztosnak 
láttam. Gyönyörű üzlete és rengeteg képe volt. No, nem Goya-, Matisse-, Picasso-ké- 
pek. Szép tájképek és csendéletek, amelyek kellenek a közepes pénzű közönségnek itt, 
az Angleterre kávéház tövében meghúzódott szép képkereskedés közönségének. Nem-
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rég az egyik fiatal barátom élesen bírálta a párizsiakat azért, ami a P du Tetre-n ma zaj
lik. Amikor erről szó esett azt mondtam: Ez azért van, mert ez KELL. Ha nem kellene, 
nem lenne! Amíg ennyi sokpénzű balfácán turista azért özönlik oda, hogy EZT lássa, 
EZ lesz. Vasárnap múlt egy hete, hogy a Grand Palais-ban a zárás előtt álló Matisse-tár- 
latot néztük Lórival. Annyian voltak, hogy... hogy rengetegen. Tehát ez is van. Mert az 
is kell. Pedig oda a vasárnapi, vagy is a félárú belépőjegy is 3 frank, azaz 6 dinár 75 para. 
A másik öregúr, K. úr, akit hiába kerestem, higgadt, sovány, mértéktudó ember volt. Sö
tét ruhában, fehér ingben és nyakkendőben járt. Amíg Párizsban voltam 1954. 
szilveszterétől 1955. március végéig, a postám mindig az ő vendéglőjének, az „Arany 
oroszlánynak a címére érkezett. Most. ha belegondolok, mekkora patáliát csaptam én 
akkor, mert nem érkeznek a csomagok otthonról, egy kicsit mosolygok magamon. Ugyan
is az egész párizsi egzisztenciám a rendeletek között mutatkozó résen építődött fel -  
elméletileg. Nem volt szabad élelmiszert és pénzt kivinni, de én megorganizáltam, hogy 
a megengedett három kilós élelmiszercsomagok rendszeresen érkezzenek. A csomagok 
állítólag fel lettek adva, de állítólag nem érkeztek meg. Még a postaügyi miniszternek is 
fogalmaztam levelet. Nem tudom, elküldtem-e. A levél piszkozatának egy része megma
rad a naplófüzetecskékben. Idemásolom:

noiuTOBaHH upywe MHHHCTpe!
H 3BHH>aBaM ce  u r r o  B a M  o n y 3H M 3M n p a r o u e H O  B p e M e  ca  C B o jn M  chthhm 

n p o 6jie M O M  a r a  K p a j t t a  H y w j i a  Me n p H M o p a B a  a a  BaM  ce  o ő p a r a M . C r y j i H p a M  y  

I l a p H 3y , h o h  17. j a H y a p a  n a  H a o B a M o  n p e n a i o  m h j e  y  B o j b o ű h h h  c e n a M  n a K e i a  H a  
a n p e c y : S á f r á n y  I m r e  R e s t a u r a n t  L i o n  d ’ o r  29 ru e  C h o i s e u l P a r is  2e . I l a K e T H  c y  
c a a p ^ a B a iiH  H e K B a p jtH B e  H a M H p H H u e .

Felsorolom, hogy pontosan honnan és mikor lettek a szóban forgó csomagok felad
va és folytatom:

^ocaaa HHjejnaH npnMno HHcaM. 36or Tora OB^e <j)0pMajiH0 nianyjeM. Mojihm 
Bac na yoKBHpy Bauinx MoryliHocTH yH HHm e CBe m naiceTH uito oneKyjeM aKO cy 
Herae 3aciajiH axo cy nooiara 6ynme, jty6a3Hn . . .

Itt szakad meg a levél, melyet valószínűleg úgy fejeztem be (kész röhej), hogy a mi
niszter írassa meg nekem, hogy dátum szerint mikor hagyták el a csomagok az országot!

Délután a Bastille téren. A fürdőből értem ide. A Baudelaire utcában, mindjárt a 
sarkocska után találtam tegnap egy szép kis tusfürdőt. A franciák így írják: duche! Nos, 
ott rendeztem egy kegyetlen nagy feredést, s most éppen ezért jó l esik az AU TAMBOVE 
(ami valószínűleg a tamburához jelenti) kocsma üvegkalitkája itt, a térre nézőn, ahová 
besüt a nap. Ma postára dobtam Lórinak egy üdvözlő lapot, most pedig írok egyet Sa
vónak, akinek megígértem, hogy ezt a most készülő kétsíkú naplót megírom.

CipauiHO nyHO pajuiM h (})h h o  m h  je. He caMO KttHry nnuieM TeÖH Beh h uHKJiyc 
Ktwiawa npanpeMaM OHHMa k o jh  cy m h c jih jih  na nocjie jieTehHx uiaMaHa Hehy 3Hara 
im a  cjiHKaTH. Met)y OBHMa caM y npBOM pejiy h ja. M h c jih m  na fiy rnaMaHe c/iHKara h
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n a jt e  KOfl K yh e  anH O Bne, O B n e je  H e u iTO  u p y r o .  Ű B o je je n a H  or H a jjie n u iH X  H H O C T p a m ia  
y  mom >KHBOTy. 3 a i o  flOJia3e KOJiaw H. H eM a  jia H a  n a  6ap Ha T p e H y T a K  He m hcjihm  Ha 
T e 6 e ,  aKO c e  c jw th m  n H c a tta  6 a p  OHna. 3 a i o  ch mh T h y  h 3bcchom  CM HCJiy y  F Ia p H3y.

Es üdvözlet. Ezt írtam Savónak.
Érdekes, most ezekben a napokban látom, mennyire hullik szét a régi párizsi nap

ló. Az első napokban rendszeresen írtam. Dátumozva minden sort. Rajzol. Minél tovább 
maradtam, annál széthullóbbá váltak feljegyzéseim. A tintával írott dátumozott olvas
ható sorokból kusza, majdnem olvashatatlan ceruzasorok lettek. Dátum nélkül. 
Ossze-vissza keverve: vázlattal, levéllel levélpiszkozattal.

Ma délben, amíg A. urat és Madame D.-t kerestem, betévedtem a Lafavette nagyáru
házba. Huxley „Szép új világ” -a jutott eszembe, miközben emeletről emeletre sodort a 
mozgólépcső. Voltak pillanatok, amikor nem lehetett megkülönböztetni a bábut, a ma
nökent és az elárusító hölgyikét. Kellemes, könnyű melódiákat zsongottak a hangszórók: 
mindenki sietett, de senki sem tolakodott. Egy csomag vattát akartam venni meg egy po
harat. De azt hiszem, a vattát is (alkoholt hoztam hazulról dörzsölködni: 
rozmaringolajos alkoholt) meg a poharai is kisebb boltban veszem meg.

este 6 1 5  Lent ülök a Concorde tér egyik földalatti állomásán. Úgy látom, most kez
dődött a csúcsforgalom. A metrókocsikban egyre sűrűbben áll az utazó nép. Mellettem 
az automata cukor- és rágógumiárus-gép egyre sűrűbben kattog. Hogy hová megyek? 
Ezt kérdem én is magamtól. Illene tudni. Azt hiszem, ú jabb állomásra sétálok át, itt a 
Concorde tér alatt olyan vonalra szállók fel, amely ismerős helyekre visz.

1970. okt. 3., szombat reggel a Saint Paul-i metróállomáson
A poharat már megvettem. Plasztik pohár, színesen harántcsíkozott. Mézzel volt te

le. Román, vegyes virágmézzel. Székelyország jutott eszembe. Éppen az az út, amely 
Farkaslak felé visz. Meg az a két hatalmas fa. Tamási szép, magas, aránylag új fejfája 
mellett. A Musée de Fltom-ban láttam egy régi székelykaput. Szóval megvettem egy pi
ci kis önki boltban a Bastille-től a Rue de R ivoli felé ballagva, agyonfürödve, tisztán, 
megvettem a pohár mézet és szépen még tegnap este megittam. Harminchárom deka méz 
vala a pohárban. így most van poharam. Plasztik fedéllel. Tehát van mixerem is. Hogy 
mit keverek vele? Tejport veszek. És tejet fabrikálok benne, ázléstelen, fekete-arany vig
netta volt a pohár-mixeremen. Azt leáztattam róla. És most ott díszeleg a mosdóm feletti 
plasztik polcon. A szoba frissen van tapétázva. Lóri meg én aludtunk benne először az 
újratapétázás után. A padlóra ragasztott faltól-falig műszőnyeg még össze volt csöpög- 
tetve, a lavabót körülfogó zöld plasztik függöny fémrúdja még lógott, és persze a függöny 
is, amikor, azt hiszem, szerda reggel volt, csomagjainkkal bevonultunk, ám mire vissza
értünk, már minden rendben volt. Az ágy felhúzva és egy tarka ágyterítővei letakarva. 
Gyönyörű jogi matrac benne. Szóval az „ú j szoba”  felszentelése ránk hárult. Meg is tet-
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lelett. 4m a mosdó feletti plasztik polcot az égó' cigaretták nagyon kikezdték. Legalább tíz 
helyen rajtaégett a cigaretta, és az égő cigaretta nyoma az ilyen műanyagpolcon bizony 
maradandó nyomot hagy maga után. A hotelszobák lakóinak zöme szerb, feltételezem te
hát, hogy a cigarettanyomok is Moravától, vagy Zetától maradhattak a műanyagpolcomon. 
Mert a frissen érkezett még hazai cigarettái szívott, legalább addig, míg meg nem tanulta, 
hogy a polc nem tűzálló. Dolgoznak a fiúk. Nem látom őket. Csak a hangjukat meg az éb
resztőóráik csengéséi hallom meg. Reggel ötkor kezdődik és fél hatig meg-megszólal 
egy-egy ébresztőóra, (jgy látszik, attól függően, ki hol dolgozik, milyen messze a lakástól, 
percre ki van számítva, ki mikor kel. Beszélni még eggyel sem beszéltem, bár részükről a 
kezdeményezés megvolt. Megnézhették a nevemet a Madame-nál és kitalálhatták, hogy 
magyar vagyok. Ezért vasárnap este jó  fennhangon az egyik elmesélte, hogy Magyaror
szágon keresztül utazott, és a magyar határőrnek valamilyen megjegyzésére ő  azt mondta: 
„Hát tudunk mi magyarul is!”  Egyébként a téma a nő, a munkabér, az autó, a lakótárs. 
Persze, ha a szűkre szabott idő megengedi. Egy nagyon vékony hangú pasas azt mondta, 
hogy csak háromféle nőt ismer. Jót, jobbat, legjobbat! Hallá! Egy másik megkérdezte a 
látogatóját: Kivel laksz? Es az elmondta, hogy a pasit tulajdonképpen ő találta, akkor ér
kezett. Es leadta milyen. Tehát így kisebbítik a fiúk a szobabért, hogy ketten laknak egy 
szobában. Az autókhoz és a munkabérekhez nem értek semmit, tehát tőlem mondhatják 
minden hétvégén. Akár éjfélig is. Hétköznap meg úgyis hallgatnak. Nem dolgozhatnak 
valami kies helyen. Spórolnak. Túlóráznak. Spórolnak, mert nők nem járnak hozzájuk, 
túlóráznak, mert hét közben csak aludni járnak haza.

Délután a Louvre-ban
Újra megbámultam Bethsabél, Mona Lisa, Szent Anna és az archaikus mosolyokat 

lent. Es valószínűleg most, persze Hamvas Béla Orpheuszának elolvasása után érzem a 
rezonanciát az aranykor és az aranykor utáni összes nagy értékű képzőművészeti alko
tás között. Egy kis merészséggel azt is fel lehet tételezni -  ugorjak már én is fel, s 
nyargaljak egy vesszőparipán hogy a mű értékének nagyságát azzal lehet felmérni, 
mekkora közötte és az aranykor művészete között a rezonancia.

.Nevetséges és nagyképű misztifikálásnak hangzik, de a legrégibb egyiptomiakat, asz- 
szírokat, hittitákat, Gilgameseket és Mózeseket nézve olyasmi motoszkál bennem, hogy 
azok még tudtak valamit, egészen konkrétan tudtak valamit, amit a későbbi dinasztiák 
már hamisan értelmeztek, és még később pedig már még az a hamis értelmezés is össze- 
bogozódott, és semmiben sem hasonlíthatott az előbbi szövegezésekre.

1955. január 7-én
Tegnap voltam a követségen és kaptam ajánlólevelet a Louvre-hoz, hogy adjanak in

gyen jegyet. Es tegnap nevettem először önmagamon, amióta itt vagyok. Felmentem a 
Kelénv Céghez megnézni, hogy megérkeztek-e már oda azok a könyvek, melyeket címük-
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re feladtam, hogy mire ideérek, legyen egy kis zsebpénzem. A könyvek még nem érkez
tek meg. de az értesítés már náluk volt, hogy másnap felvehetik a csomagokat a postán. 
„]\a -  mondom akkor adhatnak egy 5000 frank akontációt, hogy mehessek lakás után 
nézni!" „Nagyon szívesen’ -  felelték, de még ezt ki se mondták, már elnevettem magam. 
Nézték, hogy miért nevetek. Meg is mondtam nekik, hogy úgy látszik, engem az akontá- 
ciók a sírig elkísérnek. Újvidéken a lapok pénztáránál, amikor búcsúzkodtam, 
megkérdezték, hogy Párizsban majd mit csinálok, hiszen ott nem lesz akontáció, és ihol- 
e, itt is akad. Kifizették az 5000 frankot és én egész délután lakást kerestem a 
Montmartre-on. Hiába. Egy éjszakára szívesen. Mert így drágább a szoba. Egy hónap
ra? Azt már nem.

Ez most csak egy olyan össze-vissza séta volt itt ebben a nagy házban. Sok is volt, 
kevés is. Mára sok. Általában véve kevés.

Most tizenöt év után újra itt sétálgatva azt latolgatom magamban, mit veszítettem, 
vagy mit nyertem ez alatt a tizenöt év alatt. Régen, amikor először jártam itt, azt mére
gettem, nincs-e behozhatatlan előnyük azoknak, akik itt járván középiskolába, a 
mövészettörténelmet itt, ITT, ezek között a falak között szívhatták magukba. Es úgy ma
gyaráztam, hogy mi, akik később látunk, amit vesztettünk a vámon, megnyerjük a réven. 
Most, érett fővel nézhetem mindazt, ami itt látható, mondtam akkor, és persze, hogy 
mondom, de mennyire mondom most is, hiszen ez a tizenöt év nem volt más, mint an
nak a lekarátozása, amit akkor nagy sietve fölszívtam itt, friss szemmel, friss tüdővel, 
friss agytekervényekkel.

Szajna-part 1 7 15
Kimenekültem a Louvre-ből. A kijáratnál vettem egy kis Braque-levelezőlapot. Sé

tahajók úszkálnak előttem, csókolóznak a sétáló párok, őszi szél fúj és forgatja a 
sétányon a parti fákról lehullott leveleket. Nem tudok az Eiffel-torony felé nézni, ott le
nyugvásra készül a nap, de teljes fényben ragyog. Csillog előttem a kupolája, a Pont des 
Árts és a P-Neuf teljes fényben ragyog. Jó délután.

1 9 54 . jan. 7 -én  Ma felvettem a könyvekért még 6000 frankot és ott rábeszéltek, 
hogy menjek fel a Magyar Emigrációs Irodába, hátha tudnak valami olcsó lakást vagy 
ágyat. Fel is mentem. Nagyon vegyes társaság, de segítettek. Beutaltak a Vöröskereszt 
egyik menhelyére, 160 frankért egy éjszakára. Ez is jobb , mint 350-et fizetni a hotel
ben. Ki is fizettem az új kvártélyt két hétre. Most hétfőig még itt lehetek ebben a 
hotelben, de azért ma éjszaka kipróbálom a tömegszállást és ha megfelel, akkor elhelye
zem valahova a holmimat, és felcsapok ágyrajárónak -  két hétig. Két hét múlva meg 
beállók az üdvhadseregbe. Ott semmit sem kell fizetni.

Most kopogott be a Madame, hogy a telefonhoz hív nak. Madame D. hívott. 0 , akinél 
kedden tettem tiszteletemet. Bocsánatot kértem tőle, hogy ma nem mehetem el s ezt a
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Vöröskereszt-menhelyet hoztam fel mentségemre. Azt mondta, fessem le őt, megfizet és 
más kuncsaftokat is szerez. Megbeszéltük a találkát nála holnap fél Iliikor. Most me
gyek festéket venni, a jugoszláv olvasóterembe újságot olvasni és a Louvre-be.

Este van és kint ülök újra a Gar de Lyon-on. Nem tudok szabadulni a régi napló ha
tása alól. Fel-felteszem magamban a kérdést, hogy miért néni olvastam el tizenöt éven 
át. Nem mertem? Féltem, hogy Párizs visszahúz? Tudtam, hogy nem szabad hozzáér
nem? Azért, mert fáj? Azért, mert gyógyulni kell hagyni? Azért, mert ki kell várni a 
pillanatot, amikor nem lehet nem nyúlni hozzá? Jólesett Lóri levele. A Madame bedug
ta az ajtó alatt.

Tegnap este voltam a Bergére utcában. Madame V, az egyik Madame V a telefon- 
könyv Madame Y-jei közül ott tart egy üzletet. Hétfőn délután kettőkor nyit. Mintha 
éppen az ő kézírása lett volna az üzletajtóra kitéve. Bolond az ember néha. Es persze 
mielőtt bejöttem ide kávéra, újra a telefonkönyvet bújtam, és megtaláltam P úrnak a 
Monsieur A. által annak idején beajánlott „nagy festőnek”  a címét. Felírtam. Holnap 
vagy holnapután felkeresem.

5 4 . jan. 8 -án  Tegnap 4000 frankom elúszott quach-ra és festőállványra. De sebaj. 
Ma délelőtt Madame D. portréja remekül indult. A nő el van ragadtatva vele. A férjé
nek, akivel már megbarátkoztam, szintén tetszik. Madame D. össze-vissza telefonál az 
érdekembe. Úgy látom, széles ismeretségköre van. Imponálhat neki bátorságom. Most 
pedig már a tehetségemről is meg van győződve. Érzem, hogy Madame D. még sokat fog 
segíteni. Abban a korban van, hogy megengedhet magának olyan szeszélyt, hogy' felfe
dezzen valakit. Ez a valaki én volnék. Ott tartott ebéden is. Bifsztek volt. Vörös bor, 
sajt, alma és narancs. Férje Titóról beszélt. Kijelentette, hogy nagy politikus. Én vissza- 
bókoltam, hogy Mendés-France is nagyon energikus ember. Igen, mondta Madame D., de 
őt senki sem szereti. Lehet, gondoltam, hogy ilyen szép szalonokban senki sem szereti, 
de a kisebb francia emberek biztosan másként vélekednek róla.

A menhelyen még nem intéztem semmit. Hétfőn reggel az utcán vagyok. A csomagjaim
ból a legszükségesebbel magamhoz veszem, a többit leviszem a hotel ruhatárába és 
nyakamba veszem a várost. Talán hétfőn sikerül véglegesíteni a beutalást a „tömegszállóba” .

Ma, ahogy Madame D.-l festettem, elbeszélgettünk irodalom ról és képzőművészet
ről. Nagyon jó l jött, hogy ismerem Rimbaud-t, Villont, Baudelaire-t, Verlaine-t, 
Shakespeare-t, Bem ard Shaw-t és a modern francia képzőművészetet. Nagy baj lett vol
na, ha most butaságot talál bennem ez a végtelenül kedves asszony.

Fantasztikus álmaim vannak, melyek nyomorúságos anyagi helyzetemnek és asz- 
szonytalanságomnak a következménye. Az imént is egy kicsit elszunyókáltam, nagyon 
kimerített a délelőtti szeánsz, és álmomban egy csinos tisztviselőnőnek udvaroltam. Rá 
akartam venni, hogy tegye ad acta azt az írást, melyben kiutasításomat irányozzák elő,
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azért, mert nem tudom magam eltartani. Mire nagy nehezen sikerült kiudvarolnom be
lőle, hogy majd csak három hónap múlva veszi elő az ügyel, felébredtem.

P úrnál, a nagy művésznél még nem voltam. Talán holnap. Holnap l lh k o r  befeje
zem Mme I). portréját. Utána elballagok a Louvre-be. Hétfőn pedig lesz, ami lesz!

Most jutott eszembe: írt Mestró egy riportot. Érdekes, hogy itt még nem találkoztam 
olyasmivel, ami hasonlítana a könyvek propagálásához. Itt, úgy látszik, nem kell a köny
veket rátukmálni az emberekre.

Vasárnap, jan. 9. 1 4 h l 5 ’ Most érkeztem haza D.-éktől. Mme D. portréja elkészült. 
Miközben festettem, Adyról beszélgettünk. Azt mondta, kár, hogy olyan korán meghalt. 
Erre azt feleltem neki, hogy azért megtette a magáét az életben, mert nem az a fontos, 
hogy 25 vagy 50 évet él egy ember, hanem csak az a fontos, hogy megtegye a magáét. Né
ha egy év alatt többel lehet élni, mint mások 30 év alatt. Néha egy órába is bele lehet 
sűríteni egy életet. Ezt csak kevesen tudják. A többség anyagias. Es kicsinyes. Ady el
végezte a maga dolgát!

A portré nagyon szépen feléledt és Mme D. nagyon el van vele ragadtatva. Kaptam 
tőle 5000 frankot és felajánlott a ház hetedik emeletén egy kis szobácskát. Ott lakhatok 
április elsejéig.

Nem tudtam szólni az örömtől. Azt mondtam neki, hogy' egyáltalán nem csodálkoz
nék, ha az utcára lépve galambok röpülnének a vállamra: olyan boldog vagyok! 
Mondtam neki, hogy én vagyok a világ legboldogabb embere. Hogy ő az én egyetlen jó 
akaróm ebben a csudálatos városban. Kedden reggel felhív telefonon. Addigra elkészíti 
a szobámat. Csak a férjének nem szabad tudni erről semmit.

Holnap a menekült-irodával lemondatom az ágyra járásomat a Vöröskereszt-men- 
helyen.

A hazátlanok egyik tanyájának pitvarában, ez lesz az egyik riportomnak címe, ame
lyet az ottani impressziók alapján írok meg. Ma lejár a hotel-előfizetésem. Még csak egy 
napot holnap reggel kifizetek, holnapután pedig valószínűleg elvonulok Mme D. b iro
dalmába.

A tükörben megpillantottam magam. Mint régi cinkosok, jóban-rosszban, néztünk 
egymásra egy darabig, azután se szó, se beszéd, összenevettünk.

Most felkészülök és elmetrózom a Louvre-be.

Vasárnap, 1 9 70 . október 4 ., a Saint Paul m etróállom áson
Ma reggel mostam. Inget, gatyát, harisnyát, zsebkendőt. Ez minden második reggel 

napirenden van. A mosdóhoz nincs dugó, de Lórinak valami dezodoránsa volt, amely
nek a dugója pontosan beleillik a lavabó lyukába. Tehát mosni így lehet, hála a 
mosóporok korszakának.

Lejövet ide, a föld alá, vettem egy l’Humanité Dimage-t. Nem szégyenük magukat. 
Másfél frank egy újság. Azért veszem éppen a PHumanilé-t, mert az első oldalán lát-
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lám, hogy a nemzeti sorsjáték húzásának az eredményei benne vannak. Mivel van egy 
sorsjegem és bizony egy fél garast nem nyert, legalább lesz jó  alapanyagom beló'le egy 
collage címszerepéhez. Játszottam én tizenöt évvel ezeló'tt is. Mindenféle sorsjegyet vet
tem. Látván Mme D.. hogy miben, leintett, hogy ilyen össze-vissza sorsjegyet ne vegyek, 
inkább játsszak a nemzeti osztálysorsjátékon, igaz. hogy az drága, de ott érdemes, szép 
nyeremények vannak. Talán ez a régi jó  tanács is hozzájárult ahhoz, hogy sorsjegy lett 
vásárolva. Amikor még Lóri itt volt, tegnap este volt egy hete, hogy kikísértem a lyoni 
pályaudvarra, mondtam neki. hogy választ majd egy sorsjegyet. A  választás valahogy 
elmaradt, így legalább mondhatom neki, hogy azért nem nyertem, Aranyom, mert nem 
a te kezed választotta ki a sorsom jegyét. Most felszállók a következő' metróra és való
ban a Louvre-nál szállók ki. Illetve a főbejáratánál, a Palais Royal-nál. Bemenni még 
biztos nem lehet, de ott a Louvre-áruház, majd ott szemlélődöm.

1 2 h 3 0 ’ Bent. Újra megnéztem a görög szobrokat az időszámításunk előtti VI. 
és VII. századból.

Dame d ’Auxerre a neve az egyik ilyen régi, kétezerhatszáz éves álló női figurának, 
így hívjuk most... de akkor biztos másként hívták. Lehet, hogy ha száll az idő a Louvre 
felett, az is megtörténik egyszer, hogy a most körülrajongott, agyonfényképezett, filme
zett milói Vénusz lesz így elhagyatva, mint most ez az általam csodált dáma. Palesztina, 
Transzjordánia, Szíria, Tello, Accad, Mari, Larsa, írom ezeket a neveket, s itt a termek
ben nézem a Tigris és Eufrátesz vidékének mesés, négy-ötezer éves kultúráit, és amit 
reggel a Saint Paul-i metróban úgy kutyafuttából megfogalmaztam, az a gondolat most 
még inkább foglalkoztat.

Es persze újra nézem Bethsabél-t és da Vinci szépmosolyú hölgyeit, sorba. És Já
nost, a Megváltás hírnökét, aki szintén úgy m osolyog...Uccellónál meg Chardinnál 
megálltam ugyan, de most nem lelkesít.

Vasárnap 1 9 5 5 . jan. 9 -én  Ma reggel egy nagyon kedves jelenetnek voltam szem
tanúja. Egy kis kávémérésben egy csinos hölgyecske aki maga vezeti az üzletet, a kis 
liliputi csapszéket, pillanatok alatt felmelegítette egy autóbuszkalauz petit dejené-jét. 
Mosolyogva adta vissza a kalauznak a meleg ételhordót, és jó  étvágyat kívánt neki. A 
pasas nagyon udvariasan megköszönte és elsietett reggelizni.

Este a kirakatokat tanulmányoztam. Nagyon ízléstelenek, túlzsúfoltak a mi otthoni 
kirakataink. T öbb  levegőt és több harmóniát kell belevarázsolni egy kirakatba. Nagyon 
fontosak az önműködően forgó talpazatok is, melyek egyensúlyban tartják a többi tárgy 
mozdulatlanságát. Jellemző még itt a kirakatrendezésre a ritmus és a megvilágítás sze
repe. Nagyon sok a nyitott kirakat, tehát a járókelő az egész üzletet látja, vagy pedig 
komoly semleges színű drapéria esetleg egy kis architektúra, de csak dekoráció az egye
nesek szükségessége kedvéért. Kirakatot ugyanúgy kell komponálni mint egy festményt.
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A színek harmóniája, a formák egyensúlya, a helyes fényhatások, a ritmus, a térviszo
nyok mind-mind óriási szerepel játszanak. A dezen és a piramisszerű komponálás is 
nagyon népszerű a modern aszimmetrikus komponálás mellett. Az asszonyt, mondjuk, 
házi ruhában, kötényben, porlörlő partvissal, vagy edényekkel és tűzhellyel. Mindenült 
feltűntetni az árakat csak a nagyon drágáknál a márkát, vagy az extra minőséget jelen
tő kifejezést. Az apróságoknak kiilön kis kirakatokat! Nem mindent összezsúfolni egy 
helyre. Néhol viszont a tömeggel is lehet halni. Például vászonemelelek a kirakatban, 
de ugyanakkor az ellentéte is mellette, üres asztal. Leterítve. Négy szalvétával. Kirakat- 
tanulmányozás közben betéved lem egy nagyon komoly képkereskedésbe. Két nagyon 
szép Dufy-képpel ismerkedtem ott meg. Most, hogy Duffv meghalt, úgy látszik, kezdőd
nek a nagy üzletek.

Vasárnap este, 70 . okt. 4 -én  délután alvás után meginl collage-oztam egy kicsit, 
ám vasárnap délután lévén, nagy lárma kerekedett az emeleten (a második), a szerb szó 
kihalt és valami román vagy cincái; vág)' mit tudom én, milyen nyelven folyt egyre han
gosabban a csevegés. Hasonszőrű nők is akadtak, akik gyönyörűen belealakultak 
nyelvileg és hangulatilag is a délutánba, én meg lassan szedtem a sátorfámat. A St.- 
Germain-des-Prés-nél bújtam ki a föld alól és miután a St.-Germain sugárúton láttam 
érdekes galériát Vásárhelyivel (holnap, illetve a napokban nappal is megnézem), bele
keveredtem az apró kis utcákba a sugárúttól balra. Pompás hangulatú utcákban, szép, 
helyre lokálok. Az egyik előtt ülök most és a z . . . . . -ra gondolok. Ha jó l emlékszem, ti
zenöt éve is nagy hatással volt rám. Most is. Be szent elhatározás fogant akkor, hogy e 
technikát ki kell próbálni. És nagy semmi lett belőle. Nagyon nagy semmi. De ha vissza
gondolok az eddigiekre, jövőre lesz húsz éve, hogy felvettek a képzőművészek 
szövetségébe, illetve az 1952-es felvételemnél az első tárlaton való részvételemtől szá
mították a tagsági időt, tehát az alatt a húsz év alatt csináltam olajat, temperát, pasztellt, 
akvarellt, és az olajat szerettem legjobban, most újabban a tempera és a quwas előre
nyomult, de azon az első fellépésemen, 951-ben, a benyújtott tíz mű közül egy akvarellt 
állítottak ki az ILU S-szal összeveszett Függetlenek. Azt az akvarellt 51 tavaszán festet
tem Zmajevón. A katonáskodás után. A temerini úton. Szüleim házától nem voltam egy 
kilométernél messzebb. Széles nagy út. Kövesút. Szőregen át Temerin felé vezet. Eper
fák szegélyezték. Tavasszal az eperfák koronáin szép világosbarnák az ágak. Ez kapott 
meg. Es festettem gyors kézmozdulatokkal. Szenvedélyesen. Észre sem vettem a figyelő 
milicistát. Hiába magyaráztam és mutattam én neki, hogy nem a kendergyárat festet
tem, hanem az utat. hiszen a gyár amott, balra van tőlem! Bekísért a milícia-állomásra. 
Sok magyarázkodás kellett, amíg hazaengedtek a képpel együtt.

Szerda, 5 5 . jan. 12. Tegnap nem költözhettem, el is úszott a napom várakozásban. 
Am a tegnapi délutáni sétámon szerencsém volt. Az eső, amely reggel kezdett szemer
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kélni és délutánig hol mint zápor, hol mint a mi állhatatos őszi esőink, szakadatlanul 
esett, délutáni sétám közben hirtelen elállt. A sötét felhők nagyon gyorsan úsztak át a 
város felett, s közöttük rá-rákacsintott Párizsra a nap. Először, amióta itt vagyok! Elő
ször tegnap délután láttam Párizst a Nappal kacérkodni és most ébredtem csak tudatára 
annak, hogy hová is jöttem én. Leírni azt szavakkal lehetetlen, hogy mit tett a napfény 
a megázott, patinás házrengeteggel. Csak most ébredtem tudatára annak, honnan 
Braque-nak, Picassónak, Matisse-nak az az érett, rafinált, feledhetetlen palettája. Csak 
most kezdem felfogni ésszel is, és nemcsak szívvel, századunk festészetét, és eddig csak 
sejtettem, de ez a napsütés tudatosította bennem, hogy lehet szeretni a XX . század Pá- 
rizs-szülte festőiskoláit, de megérteni csak itt lehet, de felfogni létrejöttének okát és igazi 
értékét, csak itt lehel. Párizst látni, ha süt a nap, a millió szívű Párizst, azt jelenti, hogy 
eljegyezted vele magad mindörökre. Ha teheted, vissza-visszatérsz majd, s ha ez lehe
tetlen lenne, emlékezni fogsz rá, amíg csak lélegzel.

* * *

Ma beköltöztem Mme D. birodalmába. Vajon mi vezérli e kedves asszonyt, hogy any- 
nyit segít? Nekem adta a manzárdon a lakásukhoz tartozó egyik cselédszobát. Szerzett 
bele heverőt, asztalt, széket, takarót, asztalterítőt, poharakat, kávéscsészéket, szappant, 
lepedőt, van a szobában világítás, központi fűtés, és ahogy ő mondja „folyóv íz”  (vízve
zeték, mosdó). Ma délelőtt érkeztem. Alig tettem be a holmit, hozott egy tál meleg francia 
ételt. Nem tudom mi volt, de jó  volt. Tele volt hússal. Nagyon hozzászokhatott Mme D. 
a kényelemhez, ha mindezek után aggódó arccal kérdezte, hogyan fogok én itt aludni 
„hiszen ez borzasztó” (?)! Mosolyognom kellett rajta. Megnyugtattam, hogy remekül fo 
gok aludni, ne aggódjék!

Ma délután pompásan berendeztem kis padlásszobámat (már évek óta ilyenre vá
gyakoztam és álmomban sem mertem hinni, hogy éppen Párizsban jutok hozzá).A 
heverő fölé kifüggesztettem a nagy, fekete tarkavirágos selyemkendőt, anyám ajándé
kát, melyet mindenhová magammal viszek, mert mihelyt a falon lóg, otthonosabban 
mozgok a szobában.

Holnap már megkezdem egészen komolyan és tervszerűen a képtárak látogatását. 
Tegnap megkaptam a francia állami múzeumok igazgatóságától a tiszteletbeli belépője
gyet április 15-ig, az összes fennhatóságuk alatt lévő múzeumokba. Tehát holnap neki 
gyürkőzöm és hajrá! Nem megyek végig a Louvre-on. Elég volt már a régiből egyszer s 
mindenkorra! A párizsi „nagy művésznek”  írt levelemet összetéptem. Ha meg is látoga
tom, az csak egy riport kedvéért lesz!

Tegnapi sétámon láttam újra a Börzét. Nagyon régi, nagyon szép patinás épület. A 
jövő  kedden (a múzeumok kedden zárva vannak) elmegyek megnézem belülről és ter
mészetesen erről is írok riportot.
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(•••)
Most nézem ezeket a régi füzetlapokat. Riportot írtam arról, hogy megbukott 

Mendes Francé kormánya. Az bukott meg. aki kikeverte a távol-keleti háborúból a jó 
franciákat és akit Mme D.-ék nem szerettek. így fejezem be ezt a kormánvbukásos ri
portot, miután már megírtam, hogy a rikkancsok „különkiadását kiabálnak, és miután 
már félig kitalált beszélgetéseket is költöttem hozzá:

a nagy sárga plakátok öles betűi a Vermouth felújítása ellen tiltakoznak, mellette a 
rózsaszínen kacér mosollyal szép szőke fehércseléd elzászi sört kínál. A nagy plakátok 
alatt egy fiatal pár csókolódzik hevesen és kitartóan. A Grand Palais homlokzatán 
bronzlovak ágaskodnak a felhőkbe. Már itt is vagyok a Petit Palais előtt. A Girardin- 
gyűjtemény óriási ablakain már húzzák össze a függönyöket. Újra ragyog a napfény a 
hídfő aranyozott szobrain. Mit üzenjek haza? Talán azt, amit sem a börzésnek, sem a 
pincérnek nem tudtam elmondani, József Attila diinnyögi bennem már hajnal óta:

Akár egy halom hasított fa 
hever egymáson a világ, 
szorítja, nyomja összefogja 
egyik dolog a másikát 
s így mindegyik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra, 
csak ami lesz, az a virág.
Ami van, széthull darabokra.

Metró Franklin D. Roosevelt
Most így, metrózgatás közben, útban a Modern M M felé eszembe jutott az a halha

tatlan utazás a samac-szarajevói vasútvonalról, Zenicáról -  ahol mint frissen sült 
érettségizett pólyás vettem részt -  Belgrádig, felvételi vizsgát tenni az akadémián. Per
sze akkor csak keskeny vágányon lehetett utazni, a széles vágányt akkor építettük és 
rettenetesen zsúfollak voltak a vonatok. Boldog voltam, hogy a lépcsőn állóhelyet kap
tam. Este szálltam föl és már nagyon belevonatoztunk az éjszakába, amikor nagyon 
elálmosodtam. Gondoltam, kár lenne mosl kiesni és elszalasztani a felvételit, k ioldot
tam hát a nadrágszíjamat és a derekamat odaszíjaztam a fogódzásra odaépített 
vaskorláthoz. Úgy utaztam. Az akadémián meg egy asztalon aludtam. Mert egy hétig tar
tott a vizsga. Persze a szabadkai Hangya András vezette rajzkurzus után a felvételit 
játszva letettem. Pedig a jelentkezőknek csak egy ötödét vették fel. Ha meg Zenicára 
gondolok, akkor ez a falfelírás jut csupán eszembe, nem tudom ki költötte, de igaz volt. 
Akor ima svijetla nerna vode!

Ako ima vode, néma svijetla!
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A Modern Művészei Múzeuma mint mindig, mosl is látogatott. Mivel vasárnap van, 
a múzeum ingyenes. A kiállításra, amely külön van ajtónállóval, jegyei kell váltani. 
Serge Poliakov állít ki. Nem vettem jegyet. Elég a múzeum is. Flát valóban, amit most 
különböző automata szerkezetekkel, motorokkal, konstrukciókkal és zsíros üvegekkel 
meg szeretnének fogalmazni, azt már Francois Kupka megcselekedte századunk máso
dik évtizedébe... és ecsettel, nemkülönben Delaunay is később, de tisztábban.

Az Avenue Wilsonon, a galéria előtti kőfalra könyökölve háttal a járdának. Először 
azt hittem, szépen hallgatok, nem írok le semmit belőle, csak a tényt, amit már meg is 
tettem. Igen. Rajzok. Tegnap a déli órákban maradt tátva a szám a CYCLADE SEK és 
a Niké-termében az ötezer éves -  ezer év ide, vagy oda, mit számít -  kulacsformaság 
előtt. Furcsa díszítés. A legközepén egy hétágú kis csillag. Azt körök veszik körül, me
lyekből kilenc ág egy újabb csillagot formál. Ez már kilencágú. A kilencágú csillag körül 
egy újabb kör alakú tört vonal sok-sok sugarú, illetve ágú égitestet (mondjuk égitestet, 
de mondhatnák körfűrészt is) képez. Ez sokkal nagyobb síkforma, mint a közepén levő 
öt és hétágú csillag. Körülbelül abból, ami a közepén egymásban van, még legalább hét 
férne el ebbe a körfűrészbe, az imént leírt magva köré. Most két koncentrikus kör ha
tárolta zóna következik ezen az ősi csutorán, amely zónát mintha kis három szögletű 
éles tárgyak körbe-körbe háromszor kipettyeztek volna. A háromszorosan kipettyezett 
zóna körül ettől legalább háromszor szélesebb zóna következik, melyet első látásra egy' 
szép ritmusú vonalrendszer díszít. De csak addig dísz ez az egész, amíg a középső csil
lagképet is dísznek nézzük. Ám ha a középső díszt nem díszítő elemnek nézzük, akkor 
ezek a gyönyörű ritmusú vonalak hasonlítanak a napjainkban végrehajtott és tervezett 
űrküldetések vonalaira. Most, amikor Armstrong űrbakancsainak nyoma már tavaly 
nyár óta a sápadt arcú holdacska szomszédunk hátára íródott, amikor a népszerű tu
dományos és boulevard-sajtóban az ilyen ritmusú görbéket, ha leegyszerűsítve is nap 
mint nap láthatjuk, akkor szabad nekem most Párizsban, egynapi gondolkodás után, 
idekönyökölve a Modern Művészet Múzeumát szegélyező széles, egy méter magas kerí
tésre azt leírni, hogy a CIVILISACION DES CYCLIADES névtelen lényei egy olyan 
képletnek a leegyszerűsített vázlatát vésték vagy vájták abba a kör alakú edénybe, me
lyet öt évezred után most kezdünk újratanulni.

... szigete. Egy a parkkal végződő csücskében ülök. Bezzeg tegnap múlt két hete, hogy 
vonatra ült Lóri. Még tíz nap és megyek utána. Szép ez a hely. Máskor is eljövök ide. 
Alacsonyak és kényelmesek a padok, hátrahajló támlákkal. Egy kis nosztalgiával gon
dolok a Girardin-kollekcióra, amely 15 évvel ezelőtt akkora hatással volt rám. Igaz, így 
észszerűbb az elosztás, jobban  a maga helyén vannak a dolgok, de nekem nehezen megy 
a fejembe. És olyan soknak mondtam, a Girardin-kollekciót megnézd, és senki, miután 
visszajött, nem volt képes a tudomásomra hozni, hogy mi van a gyűjteménnyel. Most a 
Petit Palais-ban reneszánsz van. De milyen szép. Meg egy Rembrandt-festmény. Meg egy
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Rembrandt-rajz. Oroszlán. Ma újra megnéztem a Louvre-ban azt a 2500 éves nagy kő
oroszlánt. A mosolygót. Olyan szépen mosolyog, mintha nem is oroszlán volna.

Pont de la Tournelle midőn alkonyat
„Vörösbe megy le a nap, szél lesz! Mondaná nagyapám a Gergő, aki huszonhét évet 

egyfolytában Amerikában dolgozott Detroitban, egy vasgyárban. Valami nagy súllyal az 
ócskavasat törték olvasztás előtt. Legalábbis egy ilyen fényképét ismerek. Azért tudta 
az időt előre, mert gyerekkorában bojtár volt a nagyapjánál. Vakondtúrás volt a párná
ja. Es ha vörösbe ment le a nap, akkor az szelet jelent.

Mentem tovább és a Cluny mozi előtt a Boulevad St.-Germain-en kínaiak között ül
tem. Kávét szerettem volna inni, de nem igyekezett a pincér. Most már nagyon érzem a 
festés hiányát. Az a néhány szín, amelyet vettem, csak arra lenne elég, hogy befejezzem 
ezeket a kolázsokat. Hát befejezem. Es ha hazaérek, otthon megfestem Párizsról azokat 
a képeket, amelyeket itt szerettem volna. Ám az ember az életében egyszer találkozik 
egy Mme D.-vel, vagy egyszer sem. Szerencsére én pontosan akkor találkoztam vele, ami
kor nagyon kellett, hogy találkozzunk. Nem keresem most már tovább, ágy gondolatban 
csókolom meg a kezét. Ha még csak hét óra, elég korán sötétedik. Ám az is lehet, hogy 
megállt az órám és anélkül, hogy észrevettem volna, újra húztam, utána igazítás nélkül. 
Ez a mozival szemben levő kis kocsmaszerűség diákfészek. Vegyes. Ülök itt és rágom ma
gamban a szavakat. A CYCLIADES-okról van szó.

Azzal a tányérral együtt, amelyet leírtam, találtak még néhány figurát. „ID O L ”  -  így 
nevezi a nyilvántartás. Valójában szebben stilizált alakokat a mai szobrászat sem tudott 
adni. Nagy fej. Széles nyak. Szép váll, keskeny csípő. És egészen elhanyagolt vékonyka 
végtagok. Mit tegyek? Ha már gondolom, le is írom. Az űrutas tökéletes modellje ez a le
let? Vagy az ember kitervezett figurája tíz évezredre előre? Hogy hogyan tudtak négy 
évezreddel ezelőtt ezek a lények ilyesmit? Ismerték például a bronzöntést is.

Hétfő, 970. okt. 12. Metro-Saint Paul (Le Marais)
Hajnalok hajnala Párizsban. Még hat óra sincs. Négykor szólt az első ébresztőóra 

az emeletemen, fél ötkor a második, ötkor kettő. Az este korán feküdtem, kialudtam ma
gam, gondoltam nekivágok. Ahol reggel állva kávét szoktam inni, még zárva volt. A 
másik éppen akkor nyitott. A tulaj akkor rakta le a székeket szép sorjába a fal mellé az 
asztalok tetejéről, de a kávéslány már tevékenykedett. Egy borostás ember, aki szem
mel láthatólag nem volt ágyban az éjszaka és az egyik utcai széken ült, valószínű, nehogy 
rendelni kelljen valamit, felállt és odábbállt. Az egész kis lokálban mindannyian, még a 
székek is, mintha duplán lennénk. Most látom, a fal végig tükör, hogy tágasabbnak látsz- 
szon. Egy fiatal, jópofa  félvér legény jött be. Táskáját letette az egyik asztalra, és a 
sankhoz állt. A nő, miután elém tette a kávét, szinte már megszokom a sok szíves tessék 
uram, köszönöm uramot, az új vendéget is kiszolgálta tejeskávéval anélkül, hogy az ren-
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deli volna. Tehát állandó vendég. A metrójegy-lyukasztó asszony még nem volt a helyén 
a kisajtónál. hanem fent állt a pénztár mellett. És lent a metróban kiesi a forgalom. Még 
csak szállingózik a nép. A reggeli újsághíreket böngészve. Vagy csak úgy. Táskával. Me
ditálva. Hiszen még hajnalok hajnala. Alig múlt egy-két perccel hal

Metró Chatelet (Rue de Rivoli) 6.40
Egyre kevesebb embert látni azzal a klasszikus kis papírcsomaggal hóna alatt, zse

bében, vagy kezében, ami még nem is olyan régen szinte kötelező velejárója volt a 
munkába menésnek. Emlékszem rá, én is gyakoroltam még nyolcadikos gimista korom 
ban. A pravoszláv templomhoz közel egy alagsorban volt valami gyerekjáték-készítő 
műhely. Ide jártam minden nap gyerekjátékokat festeni. Négy órát dolgoztam minden 
nap. Olyan segédmunkásféle voltam. Reggel, mielőtt a mesterek jöttek még fel is söpör
tem. Az uzsonnát papírosban akkor hordtam naponta. Most már inkább táskában, ha 
másban nem, hát olyan zsinórral összehúzható, kerekaljú turista táskában viszik a... 
Mellettem egy néger a Le Parisien-l olvassa. Nála még papírosban van a csomag. A ba
lomon egy fehér most kötözi a cipőjét.

Metró Strasbourg Saint-Denis 630
Szunyókálás azért még mindig van, így reggelenként is minden állomáson egy-két 

páciens „csúsztat” . Lehúzódik a padra az automata cukorkaárus szekrénye mellé és 
durmol. Ám az igazi metróban alvókat nem ilyenkor látni. Hanem délben és este. Azok 
már kifárasztották magukból a szeméremérzéket és a legkeresetlenebb pózokban 
feküsznek a pádon és alusznak. Tegnap este láttam először egy nőt is így magára feled
kezetten aludni. Olyan negyven év körüli lehetett. És még egy feledhetetlen és úgy látszik 
pusztíthatatlan velejárója a földalatti vasúthálózatnak. Azon a vége nincs folyosókon, 
ami összeköti a földalatti metróvonalakat, esténként mindig felhangzik valami kísérte
ties édesbús, teljesen valószínűtlen harmonikaszó. így volt ez tizenöt évvel ezelőtt is és 
most is. Vak vagy féllábú muzsikál. Ennek még vérfagyasztóbb varija: rissz-rossz hege
dűn asszony cincog és rekedt hangon énekel. Tegnap láttam a legutolsó változatot: egy 
éltes, rosszul öltözött nő állt így a folyosón egy korlát mellett, mert ezek olyan terelőfo
lyosók. melyek nem egzisztálhatnak korlátok nélkül, és minden hangszer nélkül rekedt 
alt hangon kántált. Persze ennek is egyszer vége lesz. Kihalnak. Az újabb generáció eze
ket „vágom-csavarom”  ékszereket csinálja és árulja a forgalmasabb helyeken. Fent is a 
Szajna-parton és itt lent is. Egy legénykét láttam. Itt láttam. Este. Ádázul gitározott.

Metró Gare de l’ Est, hét óra
Fent a boltív felett dübörgés. Mennek a vonatok. Valaki összeesküvést sző a TRUC 

csokoládé ellen. Másodszor járok ma úgy, hogy a TRUC-osal húzom ki és Americo jön  
ki az automatából. Pedig a TRUC-nak szép sötét ambalázsa van. Sokkal jo b b  colage-
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nak mini az Americo. Most van a hétórai csúcs? Vagy vonat jött be? Vonatok. Egy ár
nyalattal élénkebb a forgalom a megszokottnál.

Dübörög a boltív.

Péntek, 1955. február 4-én este
Ma egész nap festettem. Buffet-tel számoltam le. A tettek mezején. Szívós, erős, gyer

mekfigurát festettem. Bátort, elszántat és jellemeset. Élőt. Az ilyenek -  nem a zsinóron 
rángatottak, és egy könyvet arrébb tenni nem képes nyimnyámok viszik tovább az életet.

Vigyáznom kell. Rouault egy kicsit mint az árnyék kísért. Kell a szánalom. De in
kább lázadok és lázítok mint szánakozom.

Várom Mme D.-t.
Jött.
Hozott ételt, festéket és hitet.
Az a gyermekfigura még megvan. Tényleg kísértett Rouault.

Szombat, 1955. február 5-én
A Champs Élisées egyik bisztrójának teraszán ülök. Idezavart ez a tavaszi zápor. A 

Diadalív, amely az imént még mint egy kristályóriás ragyogott, most visszaszürkült Pá
rizshoz. Zuhog az eső. Zúg az autóforgalom. Rohannak a járókelők.

Ma reggel kaptam egy csomag könyvet. És ma reggel hozták a lapok, hogy P M. E 
kormánya megbukott. A könyveket még melegében el is adtam.

Megy az üzlet. Itt is. És otthon is. Talán nem kallódom el a világ lomtárában.
A csendéletek és utcarészletek mellett áttértem a figurális festészetre. Azt hiszem jó l 

indult. Mme D.-nek is nagyon tetszik az első két figura.
Jó, hogy télen jöttem ki. Borús és esős az idő. így legalább beereszt a város galériáiba.
Ha sütne a nap, mindig közelharcot kellene vívnom önmagammal: olyan szépek az 

utcák a napfényben.

Metró Barbes Rochechouart, nyolc óra
A reggeli csúcs itt ért. Egyébként ez az időpont leginkább az én metróállomásomon, 

a St.-Paul-on talál. Ez a mai egy olyan kivételes nap... Ezen az állomáson a Pigalle felé 
vezető vonal állomása a föld felett van, ezért a m ozgólépcső felhoz ide. Már megvirradt. 
Kivilágosodott. Az állomásnak erről a peronjáról így ülve látom az utca fáinak kontyát. 
Mozdulatlanok. Kelet felől nagyon lilás az ég. Napos idő lesz. Szél nincs.

A Pigalle-t így, reggel látni nagyon szokatlan. Az egész tér nagyon kicsinek és hétköz
napinak látszik. A lokál, ahol a címeres Permanens Strip-tees-t reklámoz. Üres. Csak a 
sanknál szürcsölnek néhányan kávét gyűrött arccal. A postás az friss. Elénk léptei fal
ják az utat a szép könnyű plasztik szemetes kannák sorfala előtt. Sok újság van... a 
kezében és tele a táskája levéllel. A szemetet már a kannákból elszállították, de söprés
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még nem volt. Az egész tér tele szétdobált papírokkal. Az egyre nagyobb autóforgalom 
ezt mind az úttest szélére viszi, ahol a megindított vizes csatornák elmossák... A nap a 
Boulevard Clichv felől besüt a térre és még kisebbé, még mindennapibbá tegye. így lát
va, senki sem kíméli éjszaka. Es csak ilyen a Blanche tér is, ahol a vörös malom pihenő 
vitorlái a reggeli égen inkább gyermekjátéknak látszanak. A sok kép és film és dia kira
katokban. a nőkről és férfiakról, melyek témája egytől egyig a kőtábla hatodik pontját 
veszi a semmibe, de mennyire, de milyen szakértelemmel, mintha csak ideológiai előké
szítése lenne a délutánnak, az estének és éjszakának, itt, ahol a V őrös malom az év minden 
napján du. háromtól édesen őröl. Ám ilyenkor békésen kávéztunk hétköznapi áron, hi
szen itt minden más csak délután háromtól érvényes. Most aranyos porontyok totyognék 
az iskola, az óvoda felé, sok közülük kisebb, mint a plasztik szemetesvödrök. Pláne, ha 
kettő-három van belőlük egymásba téve. A kicsik közül nem egyet nagyon szemrevaló, 
nagyon gondos mamácska vezet kézen fogva... Látvány még az a néger legény, aki tizen
öt kilóval nehezebb a természetes súlyánál. Vidám ábrázattal lépked, kezében egy üveg 
narancsdzsemmel, meg az a turista pár, aki (ilyenkor) kofferral a kézben szállást keres. 
Hát ilyenkor itt még az is alszik, aki a szobát kiadja!

Vasárnap
Ma reggel vettem cukrot, spirituszt, gyufát, cigarettát, kenyeret és újságot is szeret

tem volna venni, de sehol a környékben nem árulnak. Éppen hazafelé igyekeztem, 
amikor egy szőke fiatalember a l ’Humanité-t kínálta. Megvettem. A tegnapi séta élmé
nyéből, a beszélgetésből Mme D.-vel és a újság mai riportjából megírtam A párizsi zápor 
c. riportomat a 7 NAP-nak. így telnek a napok festés, képcsarnokok, apró sáfárkodá
sok és irogatások közepette.

Ügy dolgozom, mint valami megszállott. Mintha valami áldozatbemutatás ősi rituá
léját végezném, amikor rajzszöggel a falra erősítem a szép fehér francia plakátdarabot.

Ezután farkasszemet nézek a fehér papírmezővel. Világít. Nem látok semmit. A fel
adat nagyszerűsége, a pillanat szépsége leírhatatlan. Néhány másodperc múlva 
átengedem magam a szenvedélynek. Szerencsémre, ez a hivatásom. Az életem.

Az első ecsetvonás.
A második.
A harmadik már az előbbi kettőnek a következménye./ /
Es így fokozni. Fokozni. Fokozni. Minél tovább. Tovább. Még tovább. Tovább! Es mi

előtt az egész szétrobbanna: STOPP! Netovább! Kész.
A Rue Blanch-on lesétáltam a Metró Trinité-ig, az út rögtön bevitt a templomba. 

Csendes, de hűvös hely. Levetettem a franciasapkát. Letérdeltem egyre a térdeplő zsá
molyok közül, melyek sorban állnak az utolsó padok mögött. De nagyon előre térdeltem, 
így a cipőm orra nem érte a kövezetei. Tört a zsámoly. Kijöttem a templom elé a park
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ba. Siit a Nap. Leültem egy otthagyott újság mellé. Most \an újságom is. Jó nyersanyag 
a colage-hoz! Fél tíz. Irány Vermeer Csipkeverője!

YEGRE! Újra látni! Ennyi év után! Időközben voltam néhányszor Párizsban, de 
mindig csak néhány napra jöttem. Néhány nap Párizsban nem elég ahhoz, hogy az em
ber CRANACHOT, HOLBEINT, DÜRERT újra lássa és BREüGH EL őfelsége 
koldusait, és VERMEER őfelsége Csipkeverőnőjét.

Most tizenegy. Pihenek egy kicsit és visszamegyek újra.
Dehogy mentem. Belevesztem a régiekbe. CYCLIADES. KRÉTA. NIKÉ.

H étfő, 7 -én , délben
Szaporodik a festékkészletem. Most már komplett olajfestékkészlet, paletta és ecset

gyűjtemény áll a rendelkezésemre. Festővászon is.
Most látom csak, mit jelent jó  anyaggal dolgozni. Végre meg tudtam fogalmazni ma

gamban képfabrikálásaim technikai vonalát.
Eddig az volt számomra a szabály, így tanítják az iskolákban -  és így van a nagy- 

könyvben megírva - ,  hogy vagy a legsötétebből indulunk a világos felé vagy a fehérből 
a feketébe.

Ez badarság.
Egyszerre kell a kél módszeri alkalmazni. Először elindulni tiszta fekete-fehér éles 

kontrasztokkal. Utána minden lazúr ecsetvonásnak már ezerféle jellege lehel. Attól 
függ, hogy az a lazúrréteg milyen világos és milyen sötét alaphoz jut. Ez után újra vilá
gos-sötét van, amire megint lazúr és így tovább, de a kontrasztos-pasztás rétegnek egyre 
közelebb kell kerülnie egymáshoz tónusban. Es át lehel csapni az ellenkező irányba, 
visszafelé is lehet pergetni a skálát, amíg el nem ér az ember újra a legvilágosabb és a 
legsötétebb akcentusokig. Es akkor nem hozzányúlni. Többé. Csettinteni azt lehet egyet, 
mondván: Na, most jöhetnek az esztéták, elemezni, elemezzék!

Szerda: ma délelőtt sütött a nap és egész délelőtt kószáltam.

Csütörtök: el kellett jönnöm Párizsba, hogy Bácskát is lássam. Egészen új színben 
látom.

Várom a március végét, hogy hazamehessek.

Péntek: a Van Gogh-tárlaton.
A tehenek a képen. Sötétzöld mező felett világos zöld ég és öt barnapiros tehén. Már 

ott repül az a fekete madár a kép jo b b  felső sarkában, meg a legutolsó képen seregestül 
repül felé, az érkező halál előtt... megsemmisítette önmagát, talán egy túlvilági szebb 
élet reményében, talán, mert nem tudta elviselni tovább az egyedüllétet... anélkül, hogy 
szeretné valaki.
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Mtikov K. Olga

Egy évszázadnyi Local Obscure

Szabadka festészeti hagyatéka 

Előszó

Ez az írás kalandozás Szabadka X X . századi képzőművészetének profán tartalmú 
festőin és festményein át, melyek -  mint a helyi szellem kifejezői -  gerincét képezik 
a város művészettörténetének. Egy kísérlet, melyben törekszem felhasználni az 
eddigi kutatások és feljegyzések által a mások tudását is. Az írást többnyire a múzeu
munkban levő alkotásokkal igyekszem illusztrálni, ami némiképpen kielégítheti azt a 
kíváncsiságot, amelyet az állandó képzőművészeti tárlatunk megszűnte eredményezett. 
A szabadkai Városi Múzeumot ugyanis 1987-ben átszervezték és -építették, minek 
következményeként „éppen csak”  a művészeti osztály nem kapta vissza tárlatát. A 
város művészettörténetének remekei ezért csak időnként és részlegesen láthatók. Még 
szomorúbb, hogy a Vajdasági Magyar Galéria sem hozzáférhető a látogatók számára. 
(Ez külön írás tárgyát képezhetné.) Sajnos a környékbeli múzeumoknak (Becse, Zenta, 
Becskerek, Zom bor) sincs állandó, a táj művészettörténetét bemutató tárlata, így a szű- 
kebb pátriánkból eltávozó fiatal nemzedék azt hiszi, nincs is méltatást érdemlő ilyen 
hagyaték. Az identitást képező egyik fontos tényező marad így ki. A megcsonkított 
lehetőségek ellenére nem árt emlékezetben tartani: az. hogy nem látható, nem jelenti 
azt, hogy nincs. Ott van a múzeum raktárában, és reménykedjünk, nem örökre. Egy- 
egy ilyen publikációnak pedig egészen specifikus a szerepe: mini tárlat, információbázis, 
emlékeztető és -  fohász is lehet. Igaz, nem igazi művek tárháza, csak amolyan fotóal
bum, vagy herbárium. Kár, hogy mindez nem látható, élvezhető és tanulható élőben.

A szabadkai Városi Múzeumban megalakulása óta, 1948-tól, művészettörténészek is 
tevékenykedtek. Az évek során rendezett egy-egy kiállítás az állomány gyarapodását is 
jelentette, nem utolsósorban az egyes alkotók felkutatását, ismertetését, ugyanakkor 
figyelmet érdemlő, szintézisre törekvő munkák is születtek.1 Voltak művészek, akik 
maguktól döntöttek úgy, hogy a múzeumra testálják életművük egy részét, volt, hogy az 
alkotások múzeumba kerülése a kutatók érdeme. Felvásárlásra mindig szerény volt a 
pénzügyi keret, ami mostanra teljesen megszűnt. Emiatt gyűjteményünk egyenetlen, 
de igen gazdag, a kutatómunka pedig állandóan folyamatban van. Húsz, vagy több év 
múlva minderről talán tökéletesebb vázlatot készítenék.
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Geréb Klára: Firenze, 192 4 ., litográphia

Farkas Béla: A harctéren, 1 9 1 4 . ,  olaj
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Bencze Ferenc: Falicsi tópart, 1891.. olaj

Aczél Henrik: Tündérek tánca
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Az előzmények
Az előzmények keresésére nem kell túl messzire nyúlnunk, csak a XIX. századba. 

Ekkor kezd kinőni képzőművészetünk szépre sikeredett fája. Az első szabadkai (akadé
miai) festőművész, Aksentije Maródié, 1838-ban született.2 A század derekán Zentára 
megy néhány évre, Pilié mester műhelyébe festészetet tanulni -  hasonló itthoni műhely 
hiányában. Később Bécsben folytatja tanulmányait, de visszatérve Szabadkához kevésbé 
kötődik, hasonlóan az innen elszármazott Mesterházy Kálmán, Szirmai Antal3 festők
höz. Hosszabb-rövidebb ideig időnként feltűnnek szülővárosukban máshonnan 
érkező művészek (Teles Ede4, Bencze Ferenc5, Kézdi Kovács László6), rajztanárok 
(Rasztik István, Glembay Károly, Solymosi Lajos7), művészeti iparosok (Szauer Károly, 
Bláskovics Bátori Mihály8, Gireth Károly, Eberhardt Mihály). Az előzmények sorában 
olyan helyi tehetségre is akad példa, mint Petar B nljovčić9, akinek fejlődésében nem 
adatott meg messzire jutni, így megmaradt szobafestőnek. Mindezek a példák adalékok 
a képzőművészeti élet akkori fejletlenségének bizonyítására. Mégis, ehhez az időszakhoz 
tartoznak azok a fontos jelenségek is, amelyek már egy alapozás jellegzetességének mond
hatók. Ilyenek például az iparos és művészinasok, -legények, valamint a kötetlen 
érdeklődők részére működő rajziskola (1825-1870), és a rajznak, mint kötelező tantárgy
nak a bevezetése -  először a Gimnáziumban (1854-ben), később minden más iskolában. 
1881. augusztusában megnyílik a város első önálló képzőművészeti kiállítása Mesterházy 
Kálmán festményeiből. 1883-ban megépül az első műterem, tulajdonosa, Solymosi 
Lajos rajztanár tervei alapján. 1886-ban megnyílik az első műkereskedés.

A képzőművészeti élet intenzívebb eseményei az 1880-as évektől veszik kezdetüket, 
ami Szabadka kereskedelmi központtá és építkezési „műhellyé”  válásának köszönhető, 
valamint a vasúthálózat kiépítésének az eredménye. A hirtelen bekövetkezett városfejlő
dést és polgárosodást a kulturális élet fejlődése kísérte, aminek egyik vetülete volt a 
művészeti élet előrelépése is.

Nem véletlen, hogy múzeumi tárlatunkon néhány kép ebből az időszakból a törté
nelmünket prezentáló részben (mégis) látható. Az egyik Than M ór Mária Terézia 
császárnő portréját ábrázoló nagyméretű festménye, amelyet 1879. szeptember 1-jére, 
Szabadka szabad királyi várossá való kikiáltásának 100 éves évfordulója alkalmából 
rendeltek meg a városi tanácsterem részére.10 A másik alkotás a millenniumi ünnepsé
gek alkalmával, 1896-ban Jantyik Mátyás festőművésztől megrendelt kép, amely Mária 
Terézia által Szabadkának adományozott szabadalomlevél átadását ábrázolja.11

Az első festőnő(k)
Érdekes egybeesés, hogy Szabadka első, a város által magáénak vallott és ösz

töndíjjal, valamint az újságírók részéről megkülönböztetett figyelemmel kísért képző
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művésze, egyben a város első nő festője is, Csóvich Ilonka (Szabadka, 1879 -  Szabad
ka, 1951) nem csak a konzervatív bunyevác szokásrendszert szegte meg, hanem 
korának általános felfogását is, amikor az abban az időben a férfiak uralta pályát vá
lasztotta. A biztonságot nyújtó férjhez menés helyett 1900-1905 között Sopronban, 
Budapesten és Münchenben folytatta tanulmányait, 1906-ban pedig az akkor avant
gárdnak számító nagybányai művésztelepen vett részt. Utazásait, illetve nyári 
visszatéréseit már a vasút tette lehetővé. Tanulmányai első évének végeztével megren
dezi első önálló tárlatát szülővárosának bejáródott kiállítótermében, a Pest Szállóban. 
Már ekkor a figyelem középpontjába kerül, de igazi sikerét 1903-ban, ugyanezen a he
lyen rendezett kiállításával aratja. Ekkor ír róla12 a tizenhat éves, festőnek készülő, 
később orvossá és íróvá lett Csáth Géza (1887-1919).13 Csóvich Ilonka a következő 
nyáron kezd úttörő jelentőségű vállalkozásába: Palicsfürdőn rajz-, festészeti és ipar- 
művészeti tanfolyamot vezet. Közben fest. Kevés fennmarad műve mutatja, hogy 
művészeti szempontból ezekben az években készült képei messze felülmúlják a későb
bieket, melyek között sok a másolat. A többnyire kisméretű olajfestmények arcképeket 
és tájképeket ábrázolnak. Igazán egyik sem teljes, nem is csúcsteljesítmény, csupán a 
nagy tehetség mutatója. Idővel talán előkerülnek más alkotásai is. Kőszegre távozása 
folytán nincs jelen a város képzőművészeti életében 1907 és 1914 között. Feltételezhe
tő, hogy azon a vidéken is megtalálhatók az alkotásai.

Sok oka van annak, hogy Csóvich Ilona tehetsége nem bontakozott ki és nem telje
sedett be. Az egyik, hogy túl korán született, a másik, hogy' túl hamar tért vissza ebbe 
a környezetbe, a harmadik ok, hogy túl szegény volt és családi támasz nélküli ahhoz, 
hogy bátran álmodozzon. Mégis, egyik pillére városunk művészettörténetének, 
melyben legjelentősebb az önmaga léte, az Azsbé (Ažbe) stílusú portréi, valamint 
impresszionista szemléletű képei. Megértéséhez jó  párhuzamként kínálkozik egy 
másik szabadkai orvos és író, Műnk Artúr regénye. Bár Bácskai lakodalom)éban a 
szintén bunyevác származású, fiatal festőnőnk (Mamuzsics M agda14 [Szabadka, 
1907 -  ?]) és a legendává nőtt, vergődő festőnk (Farkas Béla [Fiume, 1894 -  Palics, 
1941]15) kapcsolatának félig igaz történetét írja le, az események pedig az orosz forra 
dalmat követően játszódnak, mégis Csóvich Ilonka indulása jut eszünkbe, mert a 
regény a kisváros hangulatát, az itt élő családok -  „a kispolgári erkölcs és a paraszti 
durvaság” -  gondolatvilágát tükrözi. Másrészt, mindvégig Farkas Bélára és korára, 
nagy tehetségére, a népviseletből kivetkőzött Mamuzsics Magdára is gondolunk, és 
azon törjük a fejünket, mi lehet a valóság az egészből. Például a bubifrizura történe
te! A hagyományokhoz mereven ragaszkodó városkában bubifrizurát viselni úri 
körökön kívül, a hosszú, megszokott haj helyett, nagy lépést és szerepvállalást jelen
tett. Az 1920-as években pedig Csóvich Ilona és Mamuzsics Magda is levágatta hosszú 
haját. A korabeli arcképekről is bubifrizurás hölgyek néznek vissza ránk.
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Csóvics Ilona: Vadászkalapos férfi, 
1904., ceruzarajz

Sáfrány Imre: Szamártövis, 1956., olaj



Csincsák Elemér: Brčko, 1928., olaj

Demeter Erzsébet: Pecázó, akvarell



Az említett két festőnőn kívül abban az időszakban Szabadkán működlek még 
M ácskovics Angéla (Szabadka, 1883 -  Palics, 1966),16 G eréb Klára (Szabadka. 1901
-  Mathausen, 1944)17 és D em eter Erzsébet (Szabadka, 1907 -  ? ).18

Csóvich Ilona születésének 120. évfordulója alkalmából 1999. decem berében a 
múzeumunkban tanulmány jellegű retrospektív kiállítás nyílt.19 Azóta sokkal többet 
tudni róla. Érdemes elgondolkodni azon, mi lett volna, ha a korban hozzá hasonló, na
gyon tehetséges Stipan K opilovié (Bajm ok, 1877 -  Topolya, 1924)20 borbélyból lett 
festő nem Bajmokon, hanem Szabadkán született volna?

A belle epoque érintése
A város X X . századi első fontos férfi képzőművészeinek -  bevezetésem most erre 

a kifejezésre kötelez -  taglalásánál kulcsfontosságú az 1907-es év. „A legszabadkaibb a 
szabadkai festők között -  tanulmányi éveitől és a háborús kényszerbevonulástól eltekintve, egész 
életét itt töltötte” -  Oláh Sándor (Magyarcséke, 1886 -  Szabadka, 1966).21 Első szabad
kai bemutatkozása ebben az évben volt egy kollektív tárlaton. Azonkívül ebben az 
évben zajlott le a sordöntő pillanat, amikor is a kínálkozó mecénás, Vermes Gabriella 
szabadkai úrilány felkínált ösztöndíja miatt hátat fordít a pesti akadémiának, majd 
valamely nézeteltérés miatt neki is. így a művészpártolást igénylő hölgy a munka nél
kül maradi Csóvich Ilonát karolja fel. Csóvich Kőszegre, Oláh Münchenbe utazik. A 
„m egüresedett”  légkörben felcsillan A czél H enrik (Nagyvárad, 1876 -  Budapest, 
1946) neve és tehetsége, kedves emléket hagyva maga után.22 A rövid idő alatt nép
szerűvé vált festő és iparművész 1905-ben telepedett le városunkban, és az első világ
háború idején költözött el. Egészen a háború végéig vezette a szabadkai Felső 
Nőipari és Iparművészeti Szakiskolát. A Kom or M arcell és Jakab Dezső, a két Lechner- 
tanítvány tervei alapján épített szecessziós stílusú városházának polgármesteri 
irodájába megfesti a régi városháza képét. A kom or hangvételű, expresszív festmény 
jelenleg is az eredeti helyén látható, a nagy tanácsterem bal oldalán levő kis (sárga) 
esketési teremben.23 A művészi értéket képviselő kordokumentum azon első nagymé
retű profán alkotások egyike, amelyben a helyi szellem érvényesül, és méltó helyen van 
elhelyezve. Múzeumi gyűjteményünk közül, művészi színvonalukat tekintve kiemelke
dik még néhány alkotása, mint a Tündérek tánca24 és a Két kisfiú arcképe25, amelyek 
szecessziós-szimbolista stílusban fogalmazódtak meg, és távolabbi vidékek, illetve 
a belle epoque hangulatát árasztják. Mi lett volna, ha a festő itt maradt volna? Jól 
jártunk volna. Nem „a  távoli vidékek”  miatt, hanem a festő alkotói ereje miatt.

A szecesszió utórezgései és az impresszionizmus jegyei érezhetők az ebbe a téma
körbe sorolható Csincsák E lem ér (Szabadka, 1893 -  Budapest, 1944) alkotói 
hagyatékán.26 Nyughatatlan, a maga helyéi kereső, kevésbé ismeri, de fontos egyéniség
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Szabadka művészettörténetében. Újrafelfedezése 1968-ban következett be, amikor 
Béla Duránci kiállítással emlékezett meg róla.

Emigránsok és optánsok kora
Az első világháború, az orosz forradalom, az őszirózsás forradalom , valamint az 

ún. pécsi köztársaság bukása után Szabadkára orosz és magyar emigránsok érkeztek
-  közöttük festők is, mint például Hódi Géza27 és Lenkei Jenő.28 Némelyikük optált 
az új hazához, mint a már korábbról itt élő és családot alapító H ős Im re29 iparos 
festő, vagy Miloš B abié30, aki Újszegeden született, és Szegeden végezte el az iparmű
vészeti középiskola belső építészeti szakát. Ez utóbbi Belgrádba távozott, de visszatért, 
hogy műterem hiányában itteni nagynénjénél fesse meg azokat a hatalmas méretű, a 
párizsi Művészet és Technika kiállításra szánt olajképeket, amelyek ötvöződnek a ma
gyar aktivizmus hagyományával. Az egyedülálló, még nem eléggé felkutatott képciklus 
ikonográfiája meglepően korán manipulál a jing-jang szimbólum megjelenítésével. A 
háborút átélt festő már a következő, a második világháború vízióját festi meg vörös
ben tobzódó színekkel, de fel is oldja azt a képciklus végén egy békés kék-fehér képpel. 
Háborútól távol eső korszakokban nehéz megérteni a ciklus mondanivalóját, csak 
futurista-kubista stílusa vonzza az érdeklődőt.

Ugyanez a darabokra szabott, merev formanyelv néz vissza ránk, más nyelvezet
tel, Farkas Béla Jovan Nenad cár festményén. Aki ismeri Farkas Béla opusát, tudja, 
hogy a háborút megjárt festő idilli képeibe (és a m orfium ba) emigrált a valóságból. 
Ezt a képet 1927-ben rendelték tőle az újra felállított Jovan Nenad cár szoborkom 
pozíció leleplezése alkalmából. A triptichonként megfestett képszerkezet bal felében 
kihalt vidék messzeségbe vesző, kanyargó kerékvágásai, felette fekete madarak, jo b b  
felében a szabadkai városháza kissé stilizált tornya és a nagytemplom látható. Közé
pen a szóban forgó lovas katonák és egy szerzetes. A kéktől hideg, a fekete kontúroktól 
súlyos, stílusában korszerű, de örökérvényű kép ez, a történelem ismétlődő ismeret
világával. Az említett emlékmű kivitelezési munkálatait a Belgrádból egy évvel 
korábban ide érkezett Sava Rajković (1903-1978) festőművész vezette. Szabadkán 
előbb színházi díszlettervezéssel foglalkozott, majd a fiúgimnázium rajztanárának ne
vezték ki. /

A kor -  a város által is elismert képzőművésze -  Balázs G. Árpád (Felsőtőkés, 1887
-  Szeged, 1981) festőművész és grafikus.31 Az 1930-as években, a szociális témakört fel
dolgozó, a prágai iskola kubista felfogásában készült alkotásaival válik népszerűvé 
Szabadkán és Belgrádban. Baranyi Anna alapos kutatómunkájának köszönhetően 
1980-ban életműve feltérképeztetett és bemutatásra került, múzeumi gyűjteményünk 
pedig értékes munkáival gazdagodott.
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Kopilović, Stipan: V topolyai templom, olaj
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Hangya András: A mezőn, 1960 korul, olaj
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Hangya András: Szieszta, 1940 körül, olaj

Oláh Sándor: Udvar, 
1935 körül



Hangya Bandi(zmus)
Hangya András (Óm oravica, 1912 -  London, 1988) festőművész32 esete követke

zetes azt a ragaszkodást illetően, amelyben része volt, és van. Fűszerkeres- 
kedő-inasként készíti első képeit, amikor felfigyelnek rá a két világháború között a 
szegény sorsú, őstehetségeket felkaroló mozgalom szabadkai hívei. A helybeli Rotary 
Klub ösztöndíjasaként kerül a belgrádi Képzőművészeti Akadémiára. Barátja, 
G ajdos T ibor, aki a későbbiekben Szabadka művészettörténetéről ír könyvet, a 
következőképpen jellem zi: „a szociális motívumok, a nagyváros fényeinek és árnyainak 
ellentétei tudatosan domborodtak ki képein...Ellenállva a divatos áramlatoknak, saját útját 
járva emelte művészetét európai szintre. Mindig az embert és annak a környezetét ábrázolta, 
mélyen humanista hozzáállással” B . Szabó G yörgy még hozzáteszi: főleg az akadémia 
előtti korszakában a munkásosztályhoz való tartozását deklaratív m ódon fejezi ki. 
Tolnai O ttó Fellinihez hasonlítja, mert „figurái és színhelyei konkrétan lokalizáltak és 
mégis imagináriusak. ”

Egyike azon első alkotóknak, aki külföldön is bemutathatta alkotásait: Lyonban 
1954-ben, Bernben 1955-ben, Londonban 1956-ban kollektív, a jugoszláv képzőm ű
vészetet reprezentáló tárlatokon, és Londonban 1962-ben önálló tárlat keretében. 
H abár Szabadkán keveset tartózkodott -  1947-ben Zágrábba költözött - ,  tartós n yo
mokat hagyott maga után. Itt nem csak népszerűségére kell gondolnunk, hanem esti 
rajztanfolyam ára is, amit a fauvista festő, Petar D ob rov ic , belgrádi tanárának a pél
dájára vezetett 1945-ben és 1946-ban. Innen indultak útnak a következő korszak 
meghatározó egyéniségei: Almási G ábor33 szobrász, Petrik P á l,34 Sáfrány Im re,35 
Vinkler Im re36 és Faragó E ndre37 festők.

Hangya festményei, levélrajzai szinte minden vajdasági magyar képzőművészetet 
kedvelő és gyűjtő otthonában előfordulnak. Neve fogalommá vált. Nem véletlenül, hi
szen sikerült megfogalmaznia valamit, ami annyira sajátosan vajdasági, ugyanakkor 
nagyvilági is. Jellegzetes stílusa, főleg humanista hozzáállása, a kisem berek által meg
élt hangulatok és képek tovább élnek a fiatalabb nemzedékhez tartozó B író  M iklós38 
és Laura P eic39 egyes alkotásaiban.

Hangya András O láh S á n dor művészetét nagyra tartotta: „Oláh Sándor arc
képei előtt múlhatatlan csodálattal állok, mert azok a vajdasági festészet legméltóbb 
értékei közé tartoznak.” Ezt 1956-ban írja , idős kollegájának 50 éves munkássága 
alkalmából.

A „régi”  nagyok, Oláh és Balázs G. után a sorban a következő Hangya András az, 
akinek nagy retrospektív tárlatot kellene rendezni, hogy (mi is) megismerjük. A kérdés: 
mikor és hol?
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Párizstól a szabadkai kóró tövéig10

Párizs a XIX. század folyamán válik Európa vezető művészeti központjává, akkor, 
amikor még Bécs és München is komoly kohónak számít. Lyka K ároly (1869-1965) 
művészettörténész, a modern, haladó piktúra nagy szakértője és népszerűsítője e 
szavakkal ecseteli e helyzetet: „...a kiegyezéstől a millenniumig a művész-ifjúságot 
három nagy és híres központ vonzotta: Róma, Párizs és München. A közeli Bécs, aho
vá addig oly sok művész tódult, már alig érdekelte őket, ...a másik három központ 
azonban annál igézőbb volt. Róma jelentette a ragyogó múlt kincsesházát, Párizs a 
dúsan ígérő jövőt, München a hasznos múltat. Rómába inkább nézni, mint gy akorolni 
mentek művészeink. Párizsba nehezebben tudott kijutni a kezdő fiatalság. Az ilyen 
kirándulást bizonyos gyanakvással nézték a hazai hivatalos körök: féltették az ifjúsá
got a 'hiperm odern’ festészet hatásától. Oda igen sokáig nem is lehetett ösztöndíjat 
kapni. Ellenben helyeselték a Münchenben való tanulást, melynek művészetét minden 
tekintetben alapos, szolid, minden kilengéstől mentes festészetnek és szobrászatnak 
tekintették...” 41

Párizs tehát, a századfordulóra a modern művészet epicentrumává nőtte ki magát. 
Persze, itt más korok, de vidékek művészete is gazdagon képviseltetett -  a francia 
közül elsősorban a gótikus katedrálisok és üvegablakok művészete, az európai művé
szettörténet széles és színes skálája pedig a világ egyik legnagyobb múzeuma, a Louvre 
által szemléltetett. A legnagyobbak közül Van Gogh és Picasso példázzák azt a tényt, 
hogy Párizsban nem csak, és nem elsősorban francia művészek vitték a szót. E város 
jellem zője a jó  házigazda jó  légkörteremtése, és a vendégek szóhoz jutása lehető
ségének érvényben tartása. így már a XX. század elején szinte szokássá vált a kicsit is 
nyitottabb szellemiségű és anyagilag is megpatkolt alkotók Párizsba látogatása -  hosz- 
szabb, rövidebb időre, egy vagy több alkalommal. A szabadság délibábja vonzotta 
őket Párizsba.42 A szabadkaiak közül elsőként Szirmai Antal (Szabadka, 1860 -  
Kiskundorozsma, 1927)43 festőművész tanulta ott a szakma mesterfogásait. Bajba is 
került miatta, amikor a szabadabb áramlatok hatása után a Benczúr Gyula mesteris
kolájában töltött három év alatt, a konzervatívabb, akadémista törekvéseket kérték 
számon tőle. A zom bori Milán K onjovicnak (1898—1993)44 már több szerencséje volt
-  az ő fejlődési vonalát nem törte meg a hazajövetellel járó  konzervatív közegbe való 
visszakerülés. A vajdasági festészet avangárdjává lett. Többnyire az adott történelmi 
körülmények és (vagy) a gazdasági hátterük miatt, nem jártak ilyen sikerrel a bajm o- 
ki Stipan Kopilovié, a szabadkai G eréb Klára és Mamuzsics Magda, valamint a 
Párizsba csupán vágyó, de az első világháború miatt el nem jutható szabadkai Csóvics 
Ilona festőművésznő. Azonkívül sokan zarándokoltak a közelebb eső nagybányai mű
vésztelep szabadiskolájába, amely a Münchenben tanuló és festő magyar művészek 
állal a francia impresszionista törekvések közvetítőjeként működött.
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Dejanovié, iVlihajlo: Moulen Rouge, 1954., olaj
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Lenkey Jenő: Kerevelen nlő nő, 1920 
körül, pasztell



Peity Laura: Kávéházban, 1999., szénrajz

Balázs G. Árpád: Szántás, 1926., linómetszet



A második világháború után Szabadkán tevékenykedő fiatalabb nríívésznemzedék- 
ben a Párizsba jutásnak a vágya nem csillapodott. Párizsban a világháború végén az 
atmoszféra újra a régi lett. Eleinte nehezebben lehetett kijutni, s ez szinte csodaszám
ba ment, később, az életszínvonal javulásával és az ország kapuinak tágra nyitásával 
már könnyebb volt ez is. Az első fecskék között található M ihajlo D ejanovic (Zenta. 
1913 -  Szabadka, 1982)45, aki 1947-ban telepedett le Szabadkán. Kezdetben mint a 
Tanítóképző tanára, majd nyugdíjba vonulásáig a Népszínház díszlet- és jelm ezterve
zőjeként működött. 0  már a háború előtt is két ízben járt Párizsban. (Tanulmány 
tárgya lehetne „párizsi”  művészeink bemutatása. A két világháború közötti időszak
ban külön említést érdemelnének még Baranyi K ároly46 szobrászművész, a már 
fentebb említett Sava Rajkovié, aki mint a szabadkai gimnázium rajztanára az 
1930—31-es tanévben fizetett szabadságát Párizsban, André Lhote műtermében töltöt
te, utána pedig 1938-ig Szabadkán tevékenykedett.) Dejanovié magániskolákban 
tanult. Legtöbbet a híres expresszionista James Ensor (1860-1949) műtermében 
gyakornokoskodott.47 A háború után, 1954-ben utazik ismét több hónapos párizsi 
tanulmányútra, feltehetően némi ösztöndíj segítségével. Úti beszámolói helyi lapokban 
látnak napvilágot, periszkópként adva világhíreket az itteni, még mindig kevésbé uta
zó és szegénységben élő lakosságnak, közöttük a művészeknek. Útmutatást ad a másik 
felröppenő „fecskének” , Sáfrány Im rének (Ókér, 1928 -  Szabadka, 1980)48, aki 1954 
végén szánja rá magát a perdöntő útra. „...Innen nyílik az Austerlitz utca is, ahol 
Dejanovié kollegám tanácsára első párizsi hotelszobámat kibéreltem .”  -  vallja.49 Ami
kor a 7 Nap című hetilap anyagi támogatásával kijut Párizsba, művészpályájának 
kezdeti, de figyelmet érdem lő korszaka már mögötte van. A  Hangya András által veze
tett, szabadkai figurális rajztanfolyam legjobbja, 1947-ben felvételit nyer a belgrádi 
akadémiára, de otthagyja vezető tanárának konzervativizmusa miatt. Átiratkozik az 
ú jvidéki Pedagógiai Főiskolára, a Magyar Szónak és más magyar nyelvű vajdasági 
lapoknak ír és illusztrál. 1951-ben, a belgrádi Függetlenek kiállításán mutatkozik be, 
a hazai művészek olyan kiválóságainak társaságában, mint Lubarda és Konjovié. 
1952-ben kerül megrendezésre első önálló tárlata a Képzőművészek Szövetségének ú j
vidéki Galériájában, Sava Ipiétyel és Mihajlo Dejanovictyal egy időben. Még abban az 
évben, Á cs Józse f meghívására részt vesz a háború utáni első jugoszláv művésztelep 
munkájában Zentán.50 Mindvégig jó  rajzolónak és újító szellemiségű, az absztrakció 
irányában gondolkodó alkotónak számít, ami inkább felháborodást, mint lelkesedést 
vált ki a nézőközönség körében. Miloš Arsié újvidéki művészettörténész Sáfrány mű
ködését így jellem zi: „valakinek elsőként kellett megindulnia a kép értelmezésének új 
területein, valakinek a vajdasági festészetben elsőként kellett szakítania a hagyomá
nyokkal és a kép polgárias értelmezésével.” 51 Párizsi tartózkodásáig azonban 
némiképp még klasszikusnak mondható festészete, Hangya által a fauvizmus. 
Konjoviéon keresztül pedig a kolorisztikus expresszionizmus eredményeinek hangula-
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iában. Az egyéni hangvélel igazi áttörése, valamint a merész újítások -  úgy techniká
ban mint témában -  utána tapasztalhatók. Erről tanúskodnak a Párizsban 1955-ben 
keletkezett képek is, melyek között vannak művészettörténetünk antológiájába illő al
kotásai is: a Diadalív (tempera, 50x59 cm), az Önarckép piros mezben (tempera, 40x28.5 
cm), valamint a legendává vált Kobalthajú (olaj-vászon, 55x46 cm). A Diadalív szabad 
vonalvezetésű, egyszerűen megfestett kép, melyen átüt az alapul használt újságpapír. 
Ez nagy skandalumot váltott ki a Szabadkán 1955-ben megrendezésre került Párizsi 
bolyongások című önálló tárlatán. Az Önarckép piros mezben az akkori szemüveges és 
kissé teltarcú Sáfrány nagyszerű arcképe. A Kobalthajú annak az asszonynak a port
réja, aki festőnknek rendelkezésre bocsátotta a manzárdszobájukat -  amit egy 
temperával festett képen meg is örökített (Műterem a padlásszobában, tempera, 52,5x20 
cm) - ,  rajz-, festéshez felszerelést, anyagot vásárolt neki, de sokszor meleg étellel és jó  
szóval is ellátta. Ezért is emlegette őt úgy Sáfrány, mint párizsi múzsáját. 1978-ban Tol
nai Ottó szövegével és képválogatásával Sáfrány Im réről megjelent könyv fedőlapjára 
is a Kobalthajú festménye került. Azóta is sokan és sokszor emlegetik ezt, a képzőm ű
vészeti értékei miatt jelentős alkotást.52 A festészet mellett Sáfrány is írt, akárcsak 
Dejanovié, és küldte haza élményeit a 7 Napnak. Naplót is vezetett mindkét alkalom
mal. Amikor 1970-ben leégett műterme az ott-tartott alkotásaival, legyőzhetetlen 
késztetést érzett a visszatérésre Párizsba. A két napló kompilációja meg is jelent Vár
nak az apostolok címen, közvetlenül második párizsi tartózkodás után, 1971-ben. A 
vajdasági magyar irodalomtörténet, más útirajzaival együtt, a műfaj gyöngyszemeinek 
tartja. Kiváló önéletrajzi és kortörténeti csemege. Nélkülözhetetlen adalék képeinek 
szemléléséhez, hiszen a többi között elmondja egy-egy motívumának keletkezését, mű
vészi fejlődésének lépcsőfokait. Idézi József Attilát, Picassóról, Matisse-ről, Deranról 
ír, de hazai emlékeit is megidézi. Annak ellenére, hogy második látogatása után is egy 
kiállítással köszön haza, Collage-ok Párizsból címen, írásai által is belengi és átitatja 
a hazai, főleg magyar ajkú vajdasági kultúr színteret. Sáfránynak, a „M estrónak”  nagy 
művészi ereje volt. Sava Halugin szavaival élve: abban az időben Szabadkának külö
nös és erős művészi légköre létezett, s ennek egyik fő eleme éppen Sáfrány szellemisége 
volt. Erejéről és fontosságáról tanúskodik az a számos irodalmi és képzőművészeti val
lomás, amely Mestróra vagy a képeire vonatkozik. Egyik közülük Juhász Erzsébet 
írónő Sáfrány -  Párizs körüli gondolatmenete. Idézünk: „...Valóban sajátos ez a 
sáfrányi Párizs-képzet. Mert bizonyosan nem függetleníthető e Párizs-rajongás kiala
kulása a magyar irodalomban és művészetben jó  fél évszázaddal Sáfrány első párizsi 
látogatását megelőzően dívó Párizs-nosztalgiától, s ugyancsak nem a jugoszláv művé
szeknél ekkor már ugyancsak fél évszázaddal tartó Párizs-rajongástól. Sáfrányban 
azonban egyéni módon szerveződik meg ugyanez a nosztalgia. Egy csöppet sem válik 
anakronisztikussá vagy epigonjellegűvé ez az élmény. 0  ugyanis nem egy reális Párizs
ba vágyik, nem egy reális Párizst hódít meg. meri nem is egy valóságos, a művészeti
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Dejanović, lYlihajlo: Akt birsalmákkal, 1951., olaj
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Oláh Sándor: Antunović utca, 1942., olaj

164

Vinkler Imre: Csíkos ruhás nő, 
1954., olaj



élet mai zajlását jobban  nyomon követhető művészi központ színhelyét látja benne. 
Számára Párizs tisztán vizuálisan érdekes, városlátványként, múzeumok meganny i ké
pének látványaként. Sáfránynak Párizs az a Gulácsy-féle álombéli város: Nakonxipán. 
ahol -  átmenetileg -  nem kell kijózanodnia. Ahol -  átmenetileg -  benne lehet abban a 
közegben, amely, ha otthon van, ha alkot -  létezésének fiktív és csak nosztalgikusan el
érhető belső tájait jelentheti csupán. Mindezért lehet Sáfrány számára a benne élő 
teljességigény szimbóluma Párizs.” 53 A Sáfrány-kép teljességéhez pedig a sámán, az 
életfa, a páva, a virág, Jan Palach és más motívumok ismerete mellett hozzátartozik az 
önéletrajzi értékű szamártövis motívum. Az a kóró, amely vidékünk egyik jellegzetes 
színfoltja, Sáfrányhoz éppúgy közel állt és fontos volt neki, mint Párizs. Sámán figu
rája is arról mesél, hogy a távolságok mit sem számítanak a szárnyaló alkotói képzelet 
és erő számára.

J E G Y Z E T E K

1 D u rán ci B éla : L ikovno stvaralaštvo -  K épzőm ű vészeti alkotások : Subotica 1 9 4 5 -1 9 7 0 . A  szabadkai 
V á ro si M úzeum  kiadványa 1 9 7 0 -b e n ; L ikovno stvaralaštvo M ad ja ra  u Vojvodini -  M agyar k ép ző
m űvészek alkotásai Vajdaságban: 1 8 3 0 -1 9 3 0 . A  szabad kai V á ro si M úzeum  kiadványa 1 9 7 3 -b a n ;  
B aran yi A n n a : Slikarstvo u Subotici 1 9 0 0 -1 9 4 4 . In .: S likarstvo u Vojvodini 1 9 0 0 -1 9 4 4 . Az  
ú jvid ék i K ortárs M űvészeti G aléria kiadványa 1 99 1 -b e n . E zen k ív ü l jó  k iindulónak szolgálhat még 
G ajd o s T ib o r  Szabadka képzőm űvészete cím ű k ön y ve, am ely a szabad kai E letje l 199 5 -b e n  m egje
lent kiadványa.

2 M on ografikus feldolgozása: \ojn ic—H ajd ú k  Vesna, Slikar, A k sen tije  M aró d ié . O svit, Subotica . (A  
m ú zeu m  gyűjtem ényében két alkotása található.)

1A  m úzeu m  gyűjtem ényében két alkotása található.
1A  m ú zeum  gyűjtem ényében öt alkotása található.
5 A  m ú zeu m  gyűjtem ényében négy alkotása található.
6 A  m ú zeum  gyűjtem ényében egy alkotása található.
7 A  m úzeum  gyűjtem ényében egy alkotása található.
!i A  m úzeu m  gyűjtem ényében egy alkotása található.
9 A  m úzeu m  gyűjtem ényében három  alkotása található.

1,1 T h an  M ó r : M ária T h eresia , 1 8 8 0 . O la j-v á szo n , 2 7 0 x 1 9 0  cm . Szignó lent b alra : T h a n  M . 1 88 0 .
11 Jantyik M átyás: Szabadka szabad királyi várossá nyilvánítása, 1 8 9 6 . O la j-vá szo n , 2 0 0 x 2 9 8  cm , 

szignó lent jo b b r a : Jantyik M  1 89 6 .
12 M egjelen t: B ácsaki H írla p , 1 90 3 . jú liu s 5 . Lásd m ég: Csáth G éza , írások  az élet jó  és rossz dolgairól.

Szerkesztette D ér Z o ltá n , E letje l, Szabadka 1 9 7 5 .
1:5 A  m úzeum  gyűjtem ényében található a jegyzetfüzete , am elyben néhány rajza látható.
11A m úzeum  gyűjtem ényében egy alkotása található.
15 Irodalom  Farkasról: B aranyiné M arkov Z lata , Vergődés. E letje l M in ia tű rök  15. Szabadka 1 9 7 1 ; Béla

D u rán ci, Farkas B éla. Fórum . N övi Sad 1 9 9 9 . (A  m úzeum  gyűjtem én yében  2 3  alkotása található.)
16 A m úzeum  gyűjtem ényében öt alkotása található.
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17 A m úzeum  gyűjtem ényében kilenc alkotása található.
111 A m úzeum  gyűjtem ényében egy alkotása található.
^  A kiállítás kétnyelvű katalógusában levő életrajz bővített változata megjelent a Z ivot i delo prve  

suboticke slikarke c. sorozatban . Suboticke novine 17. 111. -  2 9 . V' 2 0 0 0 . A kiállítás és a szöveg  
szerzője Ninkov K . O lga. (A m úzeum  gyűjtem ényében 2 6  alkotása található.)

2.1 A m úzeum  gyűjtem ényében hét alkotása található.
21 Irodalom : Béla D u rán ci, E m beri és m űvészi m intakép. Ü zenet, 1 97 1 . 4 .; G ajdos T ib o r : K ékfátyolos

világ. E leijei M iniatűrök 4 3 . Szabadka, 1 9 8 6 ; Baranyi A n n a, O láh Sándor (m onográfia). Fórum , 
Ú jvidék , 1986. E z  utóbbit alapos kutatás előzte m eg, m elynek eredm énye nem csak a m onográfia , 
hanem  egy nagyszabású kiállítás is. A m úzeum unkba több kiváló O láh-festm ény került. Jelenleg
50-n é l több képe van birtokunkban, ami egy esetleges állandó tárlaton külön egységet képezhetne.

22 A szabadkai T örtén elm i Levéltár A czélhoz fű ző d ő dokum entum ait felkutatta és közölte M agyar  
L ászló : Aczél H enrik  Szabadkán. E letjel M iniatűrök  4 7 . Szabadka, 1 992 . (A  m úzeum  gy űjtem én y
ben tíz alkotása található.)

25 A kép szabálytalan (babszem ) alakú, 1 37 x 1 8 4  cm , o la j-v á szo n , szignó jo b b ra  lent: Aczél H enrik  1 90 9 .
24 T ünd érek  tánca (triptich on ), 1 9 0 4 , o la j-v ászon , 110x41  cm , 146x 60  cm , 110x41 cm , szignó jo b b ra

lent: Aczél H enrik , 1 904 .
25 A két fiú, 190 5 , o la j-v ászon , 1 8 5 x 1 1 0  cm , szignó jo b b ra  lent: Aczél H enrik
26 A  m úzeum  gyűjtem ényében tizennyolc alkotása található.
27 A  m úzeum  gyűjtem ényében nyolc alkotása található.
211A  m úzeum  gyűjtem ényében három  alkotása található.
29 A m úzeum  gyűjtem ényében négy alkotása található.
3.1 Ú jrafelfedezése 1 9 8 4 -b e n , am ikor B aranyi Anna elkészíti azt a tárlatot és kétnyelvű katalógust, am ely

m éltó m ódon m utatja be az alkotót és azt az óriási hagyatékot, amit özvegye ajándékozott m ú zeu 
m unknak. Az ajándékozásra G ajdos T ib or közbenjárásával került sor.

51 Irodalom  Balázs G . Á rp á d ró l: B ori Im re, Balázs G . Á rp á d . Fórum , Ú jvidék  1 9 8 0 ; B a ran yi A n n a , 
Balázs G . Á rpád. G radski m uzej -  Városi M úzeum , Szabadka 1 98 0 . (A  m úzeum  gyűjtem ényében  
több m int száz alkotása és vele kapcsolatos jelentős dokum entáció található.)

32 Irodalom  Hangya A n d rá sró l: A n d ro  Vid M ihičic, E lő szó  a H an g y a -m a p p á h o z. Ú jv id ék , 1 9 6 0 ;  
G ajdos Tibor, A  csillagos hom lokú. E letjel M iniatűrök  9 . Szabadka 1 9 7 0 ; Tolnai O ttó -  B ordás  
G yőző , Hangya A n d rá s. Fórum , Ú jvidék  1 9 8 4 ; Tolnai O ttó , M eztelen boh óc, Fórum , Ú jvid ék  1 9 9 2 ,
5 1 -6 9 . o. (A  m úzeum  gyűjtem ényében huszonöt alkotása található.)

33 A  m úzeum  gyűjtem ényében huszonegy alkotása található.
34 A m úzeum  gyűjtem ényében harm incegy alkotása található.
35 A m úzeum  gyűjtem ényében harm inckettő alkotása található.
36 A m úzeum  gyűjtem ényében huszonkilenc alkotása található.
17 A  m úzeum  gyűjtem ényében kilenc alkotása található.
3}{ A m úzeum  gyűjtem ényben ötven alkotása található.
59 A m úzeum  gyűjtem ényben egy alkotása található.
10 írásom  Párizsi fejezete az ü zen et e szám ában újra m egjelenő Sáfrány párizsi jegyzeteire való  

tekintettel terjedelm esebb a többi résznél.
41 Lyka K ároly : M agyar m űvészélet M ü n chen ben,. H arm ad ik  kiadás, Budapest 1982 . 6 - 7 .
12 Raym ond (logniat: Az Ecole de Paris. 1 8 9 -2 1 1 . In .: A  századvég és a századelő. Budapest 198 8 .
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■*3 A m úzeum  gyűjtem ényében két alkotása található.
11 A  m úzeum  gyűjtem ényében két alkotása található.
'-1 A  m úzeum  gyűjtem ényében két alkotása található.
16 A  m úzeum  gyűjtem ényében egy alkotása található.
17 B ranka (D ejan o vié) Sadi: M ih ajlo  D ejan ović 1 9 1 3 -1 9 8 2 . E m lékkiállítás-k atalógu sán ak szövege, 

L ikovni susret -  K épzőm ű vészeti Találkozó, 1 99 8 .
,í! A  m úzeum  gyűjtem ényében huszonkilenc alkotása található.
19 Sáfrán y Im re : \ árnak az ap ostolok . Sym posion  könyvek 2 9 , Ú jv id ék  1 9 7 1 ,1 4 2 .
30 L ásd : É letra jz i adatok , a S áfrány Im re Sám ántánc retrospektív tárlatának katalógusában, G radski 

m uzej -  V á rosi M ú zeu m , Szabadka 2 0 0 0 .
1)1 M iloš A rsic : Likovna um etnost u Vojvodini 1 9 4 4 -1 9 5 4 . G alerija  savrem ene likovne um etnosti, N övi 

Sad 1 98 0
52 T ö b b  szem pon tból kiem elkedő értékű Juhász E rzséb et ( 1 9 4 7 -1 9 9 8 )  írása: K ob alth ajú  levele 

M estróh oz . 1 5 4 -1 5 9 . In .: Ú ttalan utaim ,.F órum , Ú jvidék  1 9 9 8 .
53 Juhász E rzséb et: Sáfrány Im re . K épes Ifjú ság , 1 9 7 8 . X I I . 2 7 .2 0 .



Benes József festőművész anekdotái
A topolyai művésztelephez kapcsolódik az alábbi anekdota. Topolyán van egy 

bútorgyár, a neve Művészet (Umetnost). Évekkel ezelőtt Milán Kerae újvidéki festő is 
ennek a művésztelepnek a vendége volt. Egy alkalommal kiment az utcára festeni, 
festőállvánnyal, palettával. Alighogy festeni kezdeti, odalépett hozzá egy tanyasi pa
rasztasszony, és megkérdezte tőle: „M ondja, hol van itl az Umetnost?”  Festő barátom 
nagyon meglepődött, hogy egy parasztasszony a művészetek iránt érdeklődik. Elkezd
te magyarázni a festményét. „Tudja, mi nem fényképszerűen csináljuk, nem hűen 
másoljuk a természetet, és a színeket sem ugyanúgy adjuk vissza, ahogy az a természet
ben van.”  Az asszony hallgatta egy ideig, és amikor már beleunhatott a magyarázatba, 
azl mondta: „Ne haragudjon, de én ebből még nem tudtam meg, hogy hol itt az 
Lmetnost.”  Milán erre letette a palettáját, mert úgy érezte, még egyszerűbb szavakkal 
kell elmagyaráznia a dolgot. Hajlandó volt előadást tartani, mert nagyon tetszett neki, 
hogy egyszerű emberek érdeklődnek a művészet iránt. A kompozícióról, a színről, a fes
tészetről visszamenőleg adott rövid történelmi áttekintést. Az asszony azonban faképnél 
hagyta, nyilván azt hitte, hogy valami baj van az illetővel. Kerac visszajött a művészte
lepre és elmondta, hogy mégiscsak van értelme a művésztelepnek. óriási a hatása, hiszen 
az utca embere is érdeklődik a művészet iránt és előadta esetét a parasztasszonnyal.

(Kerac nem tudott az Umetnost nevű bútorgyárról.)
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❖ * *

A zentai művésztelepen a kerthelyiségben ült a társaság a művésztelep megnyitója 
utáni első napon. Beszélgetés közben az egyik belgrádi festő megkérdezte Szilágyi 
Gábor szabadkai festőtől, hogy hogy Petrik Pál nem jött Szabadkáról, hiszen a meghí
vottak között volt. Tudni kell, hogy Szilágyi Gábor nagyon jól imitálja Petriket, aki 
egyébként nyugodt, lassú természetű, nagyon finom ember. Amikor Szilágyi a nevét 
hallotta, felkiáltott: „Ja, a Petrik Pali?”  És elkezdte utánozni. Az egyik kezével a fejét 
vakarta, a másik kezével az ülepét, és utánozta a hangját. Mit ad Isten, Petrik Pali köz
ben megérkezett. Szilágyi Gábor háttal állt az ajtónak, nem láthatta, különben is el volt 
foglalva az előadással. Mi, akik szemben ültünk az ajtónak, láttuk, és röhögtünk, de Szil
ágyi azt hitte, a produkcióján nevetünk. Petrik meglepődött: magára ismert, mert olyan 
sajátos hangsúllyal beszél. Megállt Szilágyi mögött, pár percig nézte őt, és ahelyett, hogy 
megsértődött volna, megjegyezte: „Szilágyi, te ezt jobban  csinálod, mint én!”

❖ # %

Petrik Pállal kapcsolatos az alábbi történetet is. A becsei művésztelepen voltunk. 
Mivel ott nincs külön művészház, a szállodában helyezték el a művészeket. Egy-két nap
ja, hogy ott tartózkodtunk. Egyik reggelen, a szokásnak megfelelően pálinkával kezdtük 
a napot. Egyszer csak látom, hogy Petrik Pál barátom festőállvánnyal és teljes felszere
léssel megy festeni. „Megyek festeni”  -  mondta Pali. Talán a második pálinkánál 
tartottunk, amikor jön  vissza. Megkérdeztem tőle: „M i van, Palikám, már visszajöttél? 
Ilyen gyorsan nem lehet egy képet megfesteni.”  „Persze, hogy nem. Képzeld el, felállí
tottam az állványt, és alighogy elkezdtem festeni, odajött egy nő.”  „Palikám, és mi van 
abban, hogy odajött egy nő? -  kérdeztem. „M it tudom én, hogy mit akart!”  -  volt a vá
lasz. Összecsomagolta a felszerelését, és bejött. Megkérdeztem tőle, hogy hol történt vele 
az eset, kölcsön kértem a festőállványt és odarohantam -  festeni.

* * *

Az écskai művésztelep történetéhez tartozik a következő eset. Egy nyári táborozás 
alkalmával, vacsora után, a művésztelep közelében lévő kiskocsmába ültünk be boroz- 
gatni, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy éjszakába nyúló vitát rendezünk a kortárs 
festészetről. Legnagyobb meglepetésünkre a kocsmáros tíz órakor zárórát jelentett. Mi
vel a faluban másik kocsma nem volt nyitva, elhatároztuk, hogy a tíz kilométerre levő 
Nagy becskerekre (Zrenjanin) megyünk az egyik belgrádi festő kocsijával, és ott folytat
juk a megkezdett borozgatást és a vitát. Vagy heten préselődtünk be egy régi bogárhátú 
Volkswagenbe, és robogtunk Nagy becskerekre. Egy nagy vendéglőbe mentünk, ahol 
fiatal énekesnő szerb népdalokat énekelt. Az egész helyiségben ő volt az egyetlen nő, akit 
a férfiak az aszalok mögül bámultak. Az ötszáz dinárost a melltartójába, az ezrest
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pedig a bugyijába lehetett tenni. Nagy nehezen találtunk asztalt magunknak. Vitáról, 
persze, szó sem lehetett, olyan nagy volt a lárma. Éjféltájt, legnagyobb meglepetésem
re, a bejárati ajtóban két újvidéki festőművész barátom jelent meg: Maurits Feri és 
Baráth Feri. Alkoholos szemeikkel szabad asztalt kerestek. Igencsak elcsodálkoztak, ami
kor a zenekar közelében lévő asztalnál felfedeztek engem. „Benes, hogy kerülsz te ide?!”
-  felkiáltással az asztalunkhoz ültek. Baráth Feri nem sokáig ült, felállt, széttárt karok
kal odament az énekesnőhöz, átölelte és pénzt dugott a bugyijába. Figyelmeztettem, 
vigyázzon, mert sok a kan, akik egész este az énekesnőt bámulják, nem hagyják, hogy egy 
idegen elmarkolja előlük a madárkát, akibe az est folyamán annyi pénzt invesztáltak.

Festő barátaim, akik már idegeskedtek és botránytól tartottak, javasolták, hogy 
menjünk vissza az écskai művésztelepre. Feriéket nem tudtuk volna kocsival elvinni, hi
szen így is alig fértünk el. Különben sem voltak hajlandók távozni, olyan jó l érezték 
magukat. Otthagytuk mindkettőjüket. Gyorsan kiértünk Écskára, majd átszálltam 
Citroen kocsimba, és nagy sebességgel visszahajtottam a vendéglőhöz, hogy barátaimat 
kivigyem a míívésztelepre. Mire odaértem, addigra egy csoport agyba-főbe verte a két 
Ferit. Móri a járda egyik, Baráth a járda másik oldalán feküdt. Mórinak az inge piros- 
lott a vértől. „Megszúrtak, megszúrtak” , mondta. Kórházba nem akartam vinni őket, 
mert abból csak bonyodalom lett volna, rendőrség, jegyzőkönyv stb. Kivittem őket a 
művésztelepre, ahol egy szobát találtam a részükre. Először megfürdettem őket, hiszen 
mind a ketten véresek voltak. A szúrás, szerencsére, nem volt mély. A bicska hegyét visz- 
szafogták bizonyos távolságra, és csak egy-kél centit nyomtak Móri hasába. Bekötöztem 
a sebet és lefektettem a két hőst; gyorsan el is aludtak. Reggel, amikor bementem hoz
zájuk, már ültek az ágyban. Különösen Móri (Maurits) arca volt bedagadva, a szája 
kiperegve, de azért egy literes üvegből már itta a konyakot, nagyokat jajgatva, mert mar
ta az alkohol a sebes ajkát. Sajnáltam Mórit, mert ő húzta a rövidebbet, holott Baráth 
volt a nagylegény és a provokátor. „H a marja a szádat, minek iszol? -  tanácsoltam ne
ki vigasztalására.

%  ̂ #

A zentai képtár vezetője voltam, amikor a városban létrehoztunk egy irodalmi cso
portot, Térzene néven. A csoport irodalmi esteket rendezett a képtárban, és felléptünk 
a környező helységekben is. Mivel Zenta testvérvárosi kapcsolatot tart fenn Hódm ező
vásárhellyel, meghívást kaptunk az ottani könyvtár vezetőségétől is.

A megbeszélésre Cs. Simon István költővel mentünk Vásárhelyre. Azután, hogy az 
igazgatóval megbeszéltük a fellépés részleteit. Pistával a Béke Szállóba mentünk vacso
rázni. Néhány barackpálinka és a jó  falatok után vörösbort kortyolgattunk. Egyszer 
csak Pista barátomnak eszébe jutott, hogy az anyja megbízásából vásárolni kellene né
hány dolgot. A pincértől tudtuk meg, hogy nem messze a szállótól még nyitva tart egy
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élelmiszerbolt. Pista, ahogy belépeti az üzletbe, nagy hangon megkérdezte, hogy van-e 
kínai konzerv? Az igenlő válaszra gyorsan megkérdezte még: „Tudják-e, mit mondotl 
Mao Ce-tung?”  A néhány vásárló és az eladók megmeredtek, hiszen a Kádár-rendszer
ben Mao nevét nemigen volt ajánlatos emlegetni. Pista néhány másodperc után mondta 
is az idézetet. „Bárm erre is fordulsz, az üleped az hátul marad.”  Megkönnyebbülésem
re az ijedtség nevetésben oldódott fel.

% # %

Ács József festőbarátomról is elmondanék egy-két anekdotát. Róla tudni kell, hogy 
nagyon szerette a jó  bort, főleg a termelői borokat kedvelte. A másik tulajdonsága az 
volt, hogy szerette a társaságot, a beszélgetést. Mi, akik már régóta ismertük, és ezt tud
tuk róla, ha csak mód volt rá, éjfél előtt meglógtunk a társaságból, mert tudtuk, ha valaki 
vele marad, az reggelig nem mehet aludni, Ács József nem engedi el. Amíg valaki mel
lette van, nem figyel a többire, s lassan idő előtt le lehel lépni. Topolyán, a művésztelepen 
történt az eset. Egy ottani ember, aki képgyűjtő volt, Ács Jóskától fél disznóért vett egy 
képet. Miközben alkudoztak a képre, persze, inni kellett rá. Miután csak ketten marad
tak, Ács az atyaistenért nem akarta elengedni még éjfél körül sem a művészetkedvelőt. 
Közben folyt a nagy vita mindenről. Éjfél után azt mondta az illető, „ne haragudj, Jós
kám, te itt vagy a művésztelepen, az asszony azt sem tudja, mikor fekszel le, meg mennyit 
iszol, de engem a feleségem vár odahaza.”  Ács Jóska nagy nehezen beleegyezett, hogy 
elengedi ismerősét, de csak akkor, ha elkísérheti hazáig. így időt nyert a további beszél
getésre. Otven méterenként meg-megálltak és mondták a magukét. S mivel az illető 
kerékpárral volt, kénytelen volt maga mellett tolni. Akármilyen hosszan tartott az út, 
csak hazaért az illető. Az ablak alatt aztán tovább mondták egymásnak, Jóska nem tá
gított, nem akarta beengedni az illetőt, aki azt a megoldást választotta, hogy Jóskát 
visszakíséri a művésztelepre. Megfordultak és megtették az utat oda és vissza kétszer- 
háromszor. Az illető felesége már régen hallotta a beszélgetést, hiszen ébren aludt, mint 
minden asszony, ha a férje nincs otthon, s már kezdett virradni, amikor kinyitotta az 
ablakot, és kiszólt a férjének: „János, legalább a biciklit tedd le!”

 ̂ #

Ács Józsefről szól a következő történet is. Zentán a Royal Szállóban festettünk két 
nagy méretű kompozíciót. Az egyik a zentai csata témára készült, a másik pedig népi 
motívumokból áll. Vojo Jankovic zentai tanár éppen abban az időben jött haza Isztam
bulból. Bejött megnézni, hogy haladunk a munkával. Mondtam neki, soha jobbkor nem 
érkeztél. Megkértem, hogy hozzon valami török írást, a betűket szeretném bekomponál
ni A zentai csata című képbe. A festményen az egyik oldalon a török csapat, a másik 
oldalon meg Savoyai Jenó' csapata van. Jankovic hozott is egy emléktárgyat török szö-
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véggel. Az írási lemásoltam, úgy, ahogy volt, ügy elve, hogy a festményen jó l harmonizál
jon. Az étteremben egy sgraffito is készült, amelyen Thurzó Lajosnak, a fiatalon meghalt 
zentai költőnek a Tiszáról szóló verseiből idéztem. Egy másik falfestménynél egy magyar 
butelláról másoltam le. hogy „Szép asszony, mög a bor, mögvigasztal mindenkor” . Alig
hogy elkészültek ezek az alkotások, és megnyílt ünnepélyesen a Royal, találkoztam egy 
zentai szerb nacionalista fiúval, aki rendszerint kötözködött a magyarokkal. Az utcán ál
lított meg és belém kötött, a festményeket kifogásolta. Azt mondta: „Hogy merészeltetek 
ti csak magyar szövegeket alkalmazni a festményeken?”  Erre azt választoltam, hogy ez 
így nem igaz, mert kétnyelvű írást használunk. Nem igaz, mondta. Persze, nacionalista 
indulattal csak szerb szövegeket szeretett volna látni. Fogadtunk egy liter borban, és el
mentünk a helyszínre megbizonyosodni az igazságról. A zentai csata című képnél 
megmutattam, hogy nemcsak magyarul van írva szöveg, hanem törökül is. Igencsak düh
be gurult. A fogadást megnyertem ugyan, de a harag a részéről azóta is tart.

% % %.

Egy ráérő napon a zentai művésztelepről elmentünk Kanizsára az egyik barátom
mal. Az ottani kocsmában éppen csak asztalhoz ültünk, a zenekar máris játszani akart. 
Erre a barátom azt mondta a zenekar tagjainak, hogy mindenki kap ezer dinárt, csak 
hallgassanak. Egy hangot sem akarunk hallani, mondta, mert beszélgetni jöttünk ide.

% >jí %

Milán Konjovié vajdasági festőművészről is van néhány történetem. Milán azt 
mondja nekem egy alkalommal a topolyai művésztelepen: „Hallom, nem régen jöttél ha
za Párizsból.”  Mondom, persze, kint voltam. Erre elmesélte, amit én már tudtam, hogy 
Párizsban van egy háza, műteremmel, még a második világháború előtt épült, és a fele
ségével a harmincas években sokáig kint éltek. A második világháború kitörésekor 
azonban hazajöttek Zom borba. Tudom, mondja, hogy Párizsban él egy festőbarátod, 
aki szabadkai gyerek, és ismer engem. Tudakold meg tőle, nem találkozott-e a képeim
mel? Talán száz festményt is otthagytam a házban, s mind széthordták a második 
világháborúban. Nem tudok róla, mondtam, de hamarosan újra megyek Párizsba, s 
majd megkérdezem a barátomat. így is volt. Elmentünk néhány galériába, s az ottani 
szakemberektől megkérdeztük, nem találkoztak-e Konjovic-képekkel. Sajnos, senki 
nem tudott semmit. Akkor két hónapig voltam Párizsban, és mit ad isten, Pali barátom 
egy alkalommal hat Konjovic-képet vásárolt az egyik vidéki város piacán, egy idős asz- 
szony árulta őket. Ezek a festmények 1937—38-ban készültek. Nálam volt a 
fényképezőgépem, diafelvételt készítettem mindegyikről, és amikor hazajöttem, első 
dolgom az volt, hogy telefonon felhívtam Konjoviéot és elújságoltam neki: „Barátom , 
hat képedet vásároltuk meg Franciaországban, egy ócskapiacon. ” „M ilyenek?”  -  kérdez

172



te. Mondom, gyere el, és nézd meg. Jöttek is a Konjovié Galéria igazgatónőjével, Láng 
Irmával Zentára, és én levetítettem nekik a diákat. Konjovié majdnem sírva fakadt. 
Megkérdezte, nem adná el a barátod ezeket a képeket? 0  visszavásárolná. (Konjoviéról 
tudni kell, hogy nagyon fukar, pedig milliói vannak, azon kívül hiú is. Azt tartja magá
ról, hogy Európa legnagyobb művésze.) Mondom neki, erre nem tudok válaszolni, 
ellenben, ha kimegyek ismét, megkérdezem. Amikor legközelebb kimentem Párizsba, 
megmondtam a barátomnak, hogy mit üzen Konjovié, eladná-e a képeket. Miért ne, ha 
jó l megfizeti, válaszolta. Hogy tájékozódjunk az árakról, elmentünk a Saint-Germaine- 
be, egy galériába, ahol Czóbel Bélának, a nagy' magyar expresszionista festőnek 
rendszerint voltak képei. Megnéztük, mibe kerül egy Czóbel Béla-festmény. Korban kö
rülbelül megegyeztek, bár Czóbel valamivel idősebb volt. Amikor visszajöttem 
Zom borba, találkoztam Konjoviétyal, aki rögvest megkérdezte: „E ladja a barátod a ké
peket?”  A válasz az volt, hogy igen. „Es mit kér darabjáért?”  Elmondtam, hogy 
megnéztük, mibe kerülnek a Czóbel-képek, de hozzátettem: „M ivel te nagyobb festő 
vagy, mint Czóbel, természetesen drágábban adja” . Percekig nem tudott szóhoz jutni.

A képvásárlásból nem lett semmi.
* % #

A topolyai művésztelepen egy alkalommal azt mondja Milán Konjovié, gyere velem 
tanyát festeni. Beültünk a kocsijába, saját sofőrje, nagy Citroenje volt. Elmentünk egy
közeli tanyára. Felállította az állványát és expresszionista módon kezdte a színeket fel
dobálni a farostlemezre. Én nem 
rajzoltam semmit. Közben észrevettem, 
hogy a tanyán tisztítják az ásott kutat.
Odamentem és látom, jön  fel a vödör sár.
Vissza a vödröt nem üresen engedik le, 
mindig van benne egy fityók pálinka. A 
mindenit, mondom, ki lehet lent? Nem so
kat kellett várnom, hogy megtudjam. Ügy 
félóra múlva feljött egy ember a kútból.
Meg kell jegyeznem, nagyon meleg nyár 
volt. Kijött egy érdekes kalappal az öreg, 
sárosán, pörge bajusszal. Amikor 
Konjovié meglátta ezt a fejet, odahívott s 
azt mondta, „te, ezt kellene megfesteni, 
ennek a karakteres embernek az arckép
ét.”  Ez nem lesz gond, feleltem, egy liter 
pálinkáért itt ülne két napig is modellt.
Odamentem az emberhez és beszélgetni Milán Konjovié, 1968. Topolyai Műves/telep
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kezdtem vele. Hogy azonnal ne a portréfestéssel kezdjem, megjegyeztem, hogy nagyon 
meleg van. Az ember sziirrealisztikusan felelt. „A , ez semmi. A tengerparton milyen me
leg van! Tegnap is egy ember megfogott ott egy fát, és megfeketedett.”  Ilyen hangnemben 
folyt a beszélgetés vagy fél órán át. Végül beleegyezett, hogy modellt üljön Konjoviénak, 
akinek a fukarsága olyan nagy volt, hogy el kellett mennünk a művésztelepre, ami leg
alább tíz kilométerre volt, és onnan hozzunk egy liter pálinkát. Ahelyett, hogy ott, 
helyben, a tanyán megvásároltuk volna apró pénzért. így festettük meg az öreget.

Zentához fűződik az alábbi sztori. Tripolsky Géza, az akkori múzeumigazgató meg
hívott bennünket a lakására borozgatni. Iszogattunk, s egyszer csak csöng a telefon. 
Fehér Ferenc jelentkezett, az ismert vajdasági költő, és közölte, hogy Juhász Ferenccel 
a Royalban vannak, vacsoráznak. Tripolsky megkérdezte, van-e kedvünk vele menni, 
mivel meghívták a Royalba. Átsétáltunk valamennyien és odamentünk az asztalhoz. 
Juhász Ferenc, a nagy magyar költő jó  hangulatban volt. Elmondták, hogy nem régen

taktikához folyamodott, s hogy ne akadályozzák az éneklésben, megkérdezte Juhásztól, 
mi a nótája. Juhász megjegyezte, hogy a Cserebogár, sárga cserebogár, de gyorsan hoz
zátette, el ne énekeld nekem, te vén kecske! V hangulat kezdett feszült lenni. Fehér

érkeztek Szabadkáról, ahol irodalmi est 
volt, és jól érzik magukat. Leültünk be
szélgetni. Az egyik Feri megemlíti, hogy 
meginna egy kávét. Tripolsky erre azt 
mondja, ne itt igyatok kávét, szeretettel 
meghívlak benneteket hozzám. A társaság 
átvonult Géza lakására. Miközben főtt a 
kávé, a még megmaradt bort iszogattuk. 
Nem múlt el negyedóra, amikor Tripolsky, 
szokásához híven, régi népdalokat kez
dett danolászni. Sok népdalt tud, hiszen 
gyűjti őket, s mindig szeretné bemutatni, 
hányat tud. Alig kezdte el a nótázást, Ju
hász Feri ránézett és azt mondta: „Te vén 
kecske, hallgass már, ne énekelj, légy 
csendben!”  Tripolskynak ezt még nem
igen mondta senki, mindenki csak 
dicsérte a hangját, és azt, hogy milyen sok 
magyar népdalt tud. Kis idő után

Fehér Ferenc Tripolsky újrakezdte, mert ő olyan, hogy 
nem bírja ki nóta nélkül. Most azonban
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Ferinek is kellemetlen volt, hogy így bánik a házigazdával a költő Juhász. Felnyúlt a 
könyvespolcra, ahol Juhász Ferenc néhány könyve volt, s odanyújtotta a költőnek, hogy 
dedikálja. „Nem dedikálom annak a vén kecskének!” -v o l t  a határozott válasz. Hát mi
lyen összejövetel ez, mondom, jó  baráti hangulat helyett robbanékony állapot. Azzal a 
javaslattal álltam elő, hogy menjünk el valamelyik kiskocsmába, ahol csak jo b b  lesz. 
mint itt, lesz zene. jó  hangulat kell. Ez az, mondta Juhász, és máris indultunk. Két kül
városi kiskocsma jött számításba, csak meg kellett tudni, hogy melyikben van zenekar. 
Vállaltam, hogy megnézem, akkor éppen hol muzsikálnak. Ha az elsőben vannak, ak
kor bemegyünk, ha nem, akkor a másikban lesznek. Kiszálltam az autóból, kinyitottam 
a kocsmaajtót, de nem mentem be, csak benéztem. Volt zenekar. Es mintha csak jó  estét 
köszöntem volna, odaszóltam, hogy Cserebogár, sárga cserebogár. Intettem a társaság
nak, hogy jöjjenek, itt a zenekar. Juhászt engedtem előre, aki nem akart hinni a fülének. 
Szólt a zene: Cserebogár, sárga cserebogár! Leültünk a zenekar közelébe, bort rendel
tünk és kezdett a hangulat oldódni. Egyszer csak felugrottam és táncolni kezdtem. 
Közben közel mentem a prímáshoz, és odaszóltam neki, hogy Juhász Ferenc, a nagy' ma
gyar költő van a társaságban. l)gy mondtam ezt, mintha énekelnék, közben vertem a 
talpam, a bokám és ugráltam. A prímás értett a szóból. Egyszer csak Juhász félbeszakí
totta a zenekart, hogy megkérdezze: „Maguk véletlenül játszották az én nótámat, vagy 
mi volt ez? Mert hihetetlen, hogy ide belépek, először járok Zentán, és kérem, egy kis
kocsmában az én nótámat húzzák! Erre a prímás azt válaszolta: „A  nagy költőt ne 
ismernénk? A Juhász Ferit!”  „E z nem igaz, még bort, ide, az asztalra!”  -  kiabálta a 
költő. Amilyen feszült hangulat volt a múzeumigazgató lakásán, itt aztán igencsak 
feloldódott és jó l érezte magát. Rendelte az italt, adta a pénzt a zenészeknek! „Es 
maguk tényleg ismernek engem?”  -  kérdezte. „  Persze, hogy ismerjük a művész urat”
-  válaszolták az öreg zenészek.

A legjobb hangulatban mentek el Fehér Ferivel Újvidékre.
Két hónappal később találkoztam Fehér Ferivel, aki megkérdezte: „Te, mi volt az ott, 

Zentán? Juhász Feri még mindig emlegeti Zentát, hogy szenzációs és felejthetetlen volt a 
kocsmai mulatozás, és milyen véletlenek vannak.”  Elárultam Fehérnek, hogy ki volt a 
ludas, és kértem, senkinek ne mondja el, főleg Juhász Ferencnek, az ismert költőnek ne.

% % #

Ács Jóskával kapcsolatos a következő történet. Említettem, hogy nagyon szerette a 
bort, különösen a termelői bort. Megvoltak Zentán, Péterváradon, Topolyán is azok a 
helyek, ahova eljártunk borozgatni. Olyan termelőkhöz, akik zugkocsmát tartottak. Egy 
alkalommal az egyiknél elfogyott a bor. Kora ősszel lehetett. Megkérdeztük, tudna-e ja 
vasolni valakit, akinek jó  bora van? A Slavnié bácsinál van, de nagyon megválogatja, 
hogy kinek ad -  válaszolta. Elmentünk a megadott címre. Csöngetésünkre egy asszony

175



nyitott kaput. Legnagyobb meglepetésünkre láttuk, hogy az asszony vak. Be sem mutat
koztunk, az első kérdésünk az volt, van-e bor? Igennel válaszolt, és kedvesen betessékelt 
bennünket. Ez a vak asszony, akit korábban soha nem láttam, igaz. ő sem engem, azt 
kérdezte: „Maga a Benes művész!”  „Hogy ismert meg?”  -  kérdeztem. „A  hangjáról”  -  
válaszolta. Később elmondta, sokat hallgatja a rádiót. Többször nyilatkoztam a művész
telepről, a zentai kiállításokról, úgy látszik, annyira kifinomult volt a hallása, hogy a 
hangomról felismert.

Ezzel függ össze az alábbi történet. Mivel jónak találtuk Ács Jóska barátommal a 
bort, többször elmentünk Slavniéékhoz. A vak asszonnyal mindig találkoztunk, egy-két 
szót váltottunk is vele, de legtöbbször eltűnt, nem ült közénk. Egy alkalommal beszél
getést hallottam a szomszédos szobából, két nő beszélgetését. Meg is kérdeztem, ki van 
ott. Elmondták, hogy a házigazdának a felesége húsz éve fekvő beteg. Paralízise volt, s 
azóta ágy ban fekszik, sem a kezét, sem a lábát nem bírja használni. Egy alkalommal be
hívtak a szobába, mert a béna beteg beszélni akart velem. A vak asszony ugyanis 
többször említette, hogy a Benes művész úr is idejár. Bementem a szobába és akkor 
rendkívüli, csodálatos dolgot láttam. A béna és a vak ember tökéletesen kiegészítették 
egymást. Csináltattak egy kottatartóhoz hasonló szerkentyűt, amit a béna, fekvő asszony 
mellére támasztottak és ráhelyezték a könyvet. A vak lapozta a könyvet, a béna pedig 
fennhangon olvasott belőle.

# # %

A legújabb anekdotám egyike a következő: Jugoszlávia NATO-bombázása idején 
Kecskeméten, az orvosi rendelő várótermében egy parasztasszony megkérdezte, hogy 
mit szólunk ezekhez a támadásokhoz. Nem várva a választ, hozzátette, hogy a levegő
szennyeződés Magyarországnak is károkat okozhat. Majd bejelentette: újabban az 
amerikai repülőkből grafikákat dobálnak.



Tompa Mária

Rajz és szöveg összefüggése 
Szentkuthy Miklós életművébe*

„A  rajz hűsít: ha felnézek a fák optikai mozaikjára, millió kontúr élessége husit.”  
„Rajzoln i, rajzolni: mellékes, hogy festő vagyok-e vagy sem, rajzolnom kell!”  -  vallja 
Szentkuthy Az egyetlen metafora felé című naplójegyzeteiben (1935).

Végül is honnan ered ez a lelki kényszer, hiszen elsősorban író volt, olyan művész, 
akit szinte gátlástalan képzelettel, nyelvezettel, stílussal áldott meg a sors, és ezzel a 
stílussal képes volt kifejezni legszínesebb képi látomásait!? S még ehhez hozzátehetjük 
azt is, hogy lényegre, összegezésre törő alkat volt, aki egy-egy témával mélyre menően 
foglalkozott: egy-egy tanulmányát több hetes stúdium előzte meg az illető tárgyban. 
Tehát egész lényét lefoglalhatta volna a kizárólagos írás.

A rajzolás iránti mohó vágya -  egyrészt -  minden valószínűség szerint a gyónás 
teljesen rászabott, külön bejáratú belső igényére vezethető vissza. A gyónás számára 
kisfiú-kora óta -  mint a Frivolitások és Hitvallások című önéletrajzi visszaemlékezéseiben1 
tudomást szerzünk róla -  a saját realitásaival való szembesülés, tömény, kíméletlen, 
eltúlzott lelki önellenőrzés „fórum a” , amely az idők folyamán életstílussá vált, az éber
ség és a hitvallás életformájává.

A gyónás először a Barokk Róbertben jelenik meg (1927-ben, 19 éves korában, 17 éves 
önmagáról írt első regényében, -  a posztumusz kéziratot 1991-ben a Jelenkor adta ki.) 
Akik olvasták ezt a regényt, megértik, mit jelent Szentkuthy Miklós esetében a gyónás 
dupla jelensége: 1) az egész regény egy naplószerű, papírra vésett kitárulkozás, napló, 
mint kegyetlen szembesülés önmagával, lelki tükör, 2) a gyónásra való előkészületnek 
és magának a gyónásnak, mint szertartásnak leírása. S mivel Szentkuthy már akkor, 
19 évesen képes volt magát kívülről szemlélni, ezek a kínos órák, napok, sőt hónapok 
olykor tragikomikus hangulatukkal, árnyaltságukkal kötik le az olvasó figyelmét. 
(Az Orpheus c. folyóirat Szentkuthy kiilönszámában összegeztem az ő, sok művében fel
lelhető, napló-jellegét.)

Van még egy másik szempont, magyarázat is erős rajzolási ihletettségére: „Festé
szet, építészet, szobrászat, és mindjárt a zenét is ide vonom, kézzelfogható és 
egyértelműen szívbe markoló dolgok. Szemben a nyelvvel, gondolatokkal, fogalmakkal. 
Minden, ami intellektuális, főleg filozofikus kifejezés, számomra bizonytalan: se 
közeli, se távoli igazságot, amit gondolatoktól elvárnék, nem kapom meg tőlük.” 2

1 M agn etofon -szalagra felvette K ab d ebó L óránt, a PetóTi Irodam i M úzeum  hangtárának akkori 
igazgatója . K ön yvalakb an  m egjelent a M agvető kiadó go nd ozásába n, 1 9 8 8 -b a n .

2 Frivolitások és hitvallások, Elem enta inspirálionis c. fejezet, 3 83  old .
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Élete utolsó éveiben a legszorosabbá vált a képzőművészethez fűződő' viszonya, 
teljes egységet, minden túlzás nélkül szakrális kommuniót is mondhatnék. Számos 
albumának széljegyzeteit olvasva világosan kiderül, hogy egy-egy festmény, rajz, szobor 
ihlette őt „délutáni imaanyag”  kiválasztására, melyek alapján -  saját bevallása szerint
-  több fantáziás novellát kidolgozott délutáni sziesztája alatt.

Szentkuthy műveiben élete végéig megmarad kamasz gyónónak (Vallomás és bábjá
ték, Ágoston olvasása közben, Frivolitások és hitvallások. Borgia Szent Ferenc imája az 
,,Eszkoriál” -ban3). De idővel, nem is olyan sokára, hét évvel a Barokk Róbert megjelené
se nún, Az egyetlen metafora felé naplójegyzeteiben a kamasz gyónó felnőtté válik, magára 
veszi a gyóntató -  színpadra is kívánkozó -  szimbolikus-kultikus öltözékét: katalógus
ban gyűjti egybe és teszi fel a számára megoldhatatlan végső kérdéseket. Ez a 
gyónó-gyóntató kettősség, mint megannyi más dualitás, mindenhol felbukkan műveiben, 
a legapróbb részleteiben, tehát a rajzain is.

Szentkuthy egyik kiváló fordítója, Zénó Bianu, francia költő, a Burgundi krónika 
franciául (Paris, Seuil, 1996) megjelent kötetének előszavában azt írja, hogy 
Szentkuthyval kapcsolatban fraktál írásmódról kellene beszélnünk... ami azt jelenti, 
hogy műveinek legkisebb bekezdéseiben megtalálható, felismerhető Szentkuthy szemé
lyisége, és ez vonatkozik rajzaira is (melyek életművének mégiscsak a margóján 
helyezkednek el); úgy is tekinthetjük rajzait, mint a gyónó-gyóntató művének egy-egy 
apró bekezdését, melyekben alanyi módon mutatkozik meg (és ez nekünk, olvasóknak 
kissé megkönnyíti a feladatot, mikor Szentkuthy sokoldalú személyiségét átfogni, vagy 
legalábbis részben definiálni akarjuk).

„Etosz és igazság: vagyis egyrészt életem abszurd teljessége, minden szándéka, 
fiaskója, kételye, nevetségesen kis eseménye és félelmetesen nagy hazugsága, másrészt 
gondolataim legillanóbb árnyai, belső determináltságuk-szabadságuk alig észrevehető 
rúgói, az „ötlet”  rejtélyes élettana. Erkölcs: ad absurdum vitt freudista-katolikus gyó
nás-napló; igazság: ad absurdum vitt aforisztika. Egyik sincs meg. Stilizálok!” 4

„Amint szobámban üldögéltem, szédültem az ősfogalmaktól, melyek misztikus 
szárnysuhogással szállongtak fejem körül varázslatos egyszerűségükben. Tantalusz 
kínjának végtelenszeresével szomjaztam az összefoglaló nevezőket, a megváltó szintézi
seket, és az ősfogalmak sasszárnyai beleakadtak a szavak pici drótkalitkájába. [...] mert 
a világon minden összefügg!” 5

„... minden mondat-pillanatban, szótag-félhang billentyűben örökké jelen és együtt 
van a Teremtés minden kristálya, virága, állata, álló és bolygó csillagok, a végtelenséget 
spanyolfalazó, behavazó csillagködök, s mindez a karnevál, mindezek a csóktól habos

:l dőlt betűs kiem elések tőlem
1 Az egyetlen m etafora felé (63 ) -  (S zép irod alm i K ön y vk iad ó ,1 98 5)  
’ B arokk R ób ert, 2 3 9  old . -(Jelenkor. 1 99 1)
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üstökösök: a legszigorúbb logika és matematikai ráció kerekein és csigasorain futnak, 
de a kerekeket atomhasító paradoxonok szórják százezer sz ilán k k á ../6

Felidézi tehát, mint gyóntató-hitvalló az egész világegyetemet ezt a személyére sza
bott univerzumot (amellyel saját belső' „misztikus malmán”  v. fantázia-malmán 
keresztül őrölte meg tapasztalatait), -  tehát ez az egész univ erzum visszatükröződik raj
zain is. (Rajzainak különböző témáit: lásd később).

6 \ m\s Szamár, 17 old. -  (M agvelő, 1981)
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A pontosság kedvéért: sohasem tekintette magát sem festőnek, sem grafikusnak. 
Többször leszögezte, hogy rajzai kizárólag napló-illusztrációknak készültek. De ez csak 
korai naplóira értendő, melyeket 1929-31 között vezetett (kb. 60-70 gépelt oldalt tesz
nek ki). Tudjuk, hogv az annyit emlegetett nagy naplóját kb. 1939 körül kezdte 
rendszeresen naponta vezetni, és ezek több mint 100 ezer kéziratoldalt tesznek ki. zá-
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rolva, lepecsételt dobozokban a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában várják első fel
tárásukat, amely 2013-ban fog megtörténni.

De még életében, a 80-as évek közepén, könyvtárának egy elfelejtett sarkában fel
fedeztünk egy fajta napló-kezdeményt, kéziratok és rajzok együttesét, amelyek 1929-31 
között keletkeztek, de néhány, 1925-től készült rajz is már is a dossziéba került. 
Szentkuthy nem zárolta ezeket a naplólapokat, ellenkezőleg, beleegyezett, hogy a 
rajzokat néhány szöveglappal együtt nyilvánosságra hozzák. Az első kiállítás kezdemé
nyezője a Budapesti Francia Intézet volt; 80. születésnapján, 1988 június 2-án, néhány 
héttel halála előtt volt a kiállítás megnyitója, melyen ő maga is részt vett, -  és életem 
egyik maradandó emléke az a derűs hangulat, melyet ott a megnyitón önirónikus, de me
legséget nyújtó egyénisége árasztott.

1983-ban, egy televíziós portré-film ben, melyet 75. születésnapja alkalmából készí
tett a Magyar Televízió, Szentkuthy meglepő dolgot jelentett ki: ő magát nem tekinti 
hagyományos írónak, és nagy naplóját életműve legfontosabb részének ítéli. Elmondta 
azt is, hogy ezt a naponta igen komolyan vezetett naplót kalligrafikusan is megszer
keszti, színes filctollakkal jelzi a különböző témák, hangulatok, szenvedélyek csoporto
sítását; ezért több naplóoldala inkább nevezhető grafikának.

A Frivolitások és hitvallások lapjain szerepel a rajz iránti mélységes vonzalma. Meg
tudjuk, hogy már öt éves kora óta kedvenc időtöltése a rajzolás volt, és tizenkét éves 
kora óta tudatában volt annak, hogy alkot, amikor rajzol.

„Nagyon szerettem rajzolni és festeni.[...] Minden táblát, deszkát felhasználtam, 
hogy fessek rá. Kaptam ajándékba egy kis zongorát, azt hiszem, egyetlen oktáv volt 
rajta, de fekete-fehér, szabályos porcelánbillentyűkkel. Fedelét leszereltem, azt is fel
használtam [...] mindenféle fantasztikus témát, történelmi jelenetet dolgoztam fel [...] 
apámtól kaptam egy színes kréta gyűjteményt is! »Creta Polycolor« volt a luxus fedő
lapon, és egy csudaszínes papagáj.”

Álljunk meg egy pillanatra ennél a „luxus” -fedőlapnál. A Barokk Róbertben egy nagy
szabású terv fűződik ehhez a kis tárgyhoz: a 17 éves Róbert egy nagystílű mű írására 
készül, melynek címe pontosan: Creta Polycolor lenne! Lám, már itt kezdődik rajzai és 
művei közötti szoros kapcsolat.

A Frivolitások és hitvallások beszélgetései közben Kabdebó Lóránt feltette a kérdést, 
hogy rajzaiból van-e esetleg egy kiállításra való anyag. Szentkuthy ironikus válasza: 
„Van minden, amit akarsz, modern is, erotika is. Ha nincs elég, kapásból tudok hamisí
tani, egy nap alatt rajzolok egy teremre valót” .

Mivel mennyiségre is hatalmas irodalmi életművében ilyen nagy fontosságot tulaj
donított naplójának, ismerve nyilatkozatát, megkockáztathatjuk azt az érvet, hogy ez 
szoros összefüggésben áll a valóság iránti mérhetetlen szomjúságával és éhségével. 
Dehát valóság? Mégis hol és hogyan lehet azonosítani, felfogni, mint egy rádióhullámot
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az általa annyiszor égig magasztalt valóságot, itt és most nevezetesen a rajzain, melyek 
egyáltalán nem realisták?

Elsősorban a képaláírások, sőt a képeken egyszerűen vagy körben, zsúfoltan elhe
lyezett szövegek gyakran úgy jelennek meg, mint valamilyen napló-evidenciát kiemelő, 
erősítő, erotikus, mitikus magyarázatok, önvájkálások, gyónások sokszor eltúlzott lán
colata. (Itt feltehetjük a kérdést, vajon a gyónás valósághű ténykedés-e vagy sem? -  
amint ezt a Frivolitások és hitvallásokban kifejtette.) Ezek a szövegsorok hol hosszan, hol 
röviden, hol költőien, hol durva prózaisággal ölelik körül a rajzokat. Gyakran nagyon 
is konkrét érzelmekre, élményekre utalnak, és ami még fontos: jelenségeket néha a bru 
talitásig konkretizálnak. Néha annyira konkrét eseményekre, jellemekre utalnak a 
magyarázatok, hogy egy kívülálló -  Szentkuthy és közvetlen környezete, magánélete 
csomópontjait, buktatóit nem ismerve -  kevéssé érti a kísérő szövegek kínzó-önkínzó 
kíméletlenségét, melyek élete legintimebb helyzeteire utalnak. Mivel Szentkuthy 
rendkívül impresszionista alkat volt -  többször vallott erről -  egy pillanatnyi élmény 
rendkívüli súllyal hagyott nyomot lelkiállapotán. Mindenesetre a kíméletlennek tűnő 
sorok értelmezéséhez fontos ismerni Szentkuthy fentebb említett magyarázatát a nap
lóolvasás lélektani módszeréről.

Másodsorban: nem meglepő, hogy annyira szerette Daumiernak a Júliusi Monar
chia minisztereiről készült karikatúra-szobrait7. Szentkuthy szarkazmusa valóban 
hasonlít ezeknek a szobroknak a stílusához, az sem kímél senkit, legkevésbé saját ma
gát. Ismerjük, hányszor írta-„rajzolta”  meg saját ironikus karikatúra-önarcképét, 
külső vonásairól és jelleméről egyaránt.

Itt jut eszembe a gyónó-hitvalló mellett még egy jellembeli kettőssége: ez pedig 
Szentkuthy a faggatott-faggató. „A  világ faggajottja vagyok...”  -  vallotta, vagyis a meg
oldhatatlan végső kérdések folyton dobolva, harsogva adnak életjelt magukról saját 
belső világában. Ugyanakkor faggatóvá is vált az idők folyamán. Látva néhány rajzát: 
,4 zarándokok megkísérlése, a -  cím nélküli -  háttal látható elcsigázott zöld emberkék vo- 
nulása-emigrációja, Az őrangyalok napja, stb., -  és olvasva korai naplójában néhány 
szavas leírását a Budapesten 1931-ben megtartott összehasonlító irodalomtörténeti 
konferencia résztvevőiről, ezeket a humoros, groteszk villámportrékat, pontosan érzé
keljük, mit jelentett számára a valóság, pontosan az általa stilizált valóság.

Ide kívánkozik még Huberman hegedűművész portréja8. Ez a leírás tele van apró 
reális részletekkel, szándékosan nem írom azt, hogy realista, hiszen Szentkuthy meta
forái, szélsőségei mindig ellentmondanak a szoros értelemben vett realizmusnak.

Szentkuthy -  tréfásan-komolyan -  azzal büszkélkedett, hogy mindig és mindenütt 
mind az öt érzékszervének fegyvertárát beveti, használja, sőt. hogy ha szüksége van,

’  A párizsi M uséc d ’ O rsay -b an  láthatok
11 \z egyetlen m etafora felé (19 )
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még kitalál újabb érzékszerveket is. Fontos megfigyelő volt. és egy rendőrkutya szimat
jával rendelkezett. Szerb Antal, kortársa és jó  barátja a Fejezet a szerelemről (1936) írt 
ismertetésében megjegyzi, hogy ő nem irigyli Szentkuthyt amiért ilyen pontos megfigye
lő, mert nagyon nehéz lehet ilyen nagy érzékenységgel élni.

Ehhez még egy adalék: korai naplójában találtam az 1931. február 27-i napon írt 
jegyzetet: „Am ikor regényt akarok írni (speciális stílusomban), tulajdonképpen egy esz
tétikára akarok rábukkanni, mint végső alapra -  minden esztétika legősibb formájára. 
Festői ősokokat keresek, mert minden ősok ipso facto szemléletes [. . .] .  tehát minden
képpen festői a képzeletem, amit eddig gyarlóságnak találtam, most látom, hogy 
erényem, »ln  principio erat Visus«. A legefemérebb mozdulat-illanásban egy' lerajzol
ható kép-séma van.”

Minden atavisztikus elv expresszív -  írta.. Szentkuthy valóban szédületes képzelet
tel rögzítette és adta vissza a gazdag érzékszervekkel felfogott világot. Fantáziáját a 
végletekig kihasználta. James Joyce szerint minden művészet deform áció eredménye. 
William Blake szerint „A  szélsőségek vezetnek az igazság kapujához” . Pedig, mindezzel 
szemben, mintegy ellenpontként meg kell említenünk, hogy Szentkuthy nagyon szeret
te mindennapi életében a rendet (hagyományos öltözet, elegancia, egyszerű hajviselet, 
rend az íróasztalán, a lakásban, a könyvespolcain ...). Mikor hazajöttem a városból, 
szisztematikusan kikérdezett: üljek le a székre vele szemben, és szépen sorjában mesél
jek el mindent, de ne merjek kihagyni valamit! -  A legapróbb részletek is érdekelték őt, 
hiszen ha minden mindennel összefügg, akkor mindent beépíthet saját életébe és saját 
művébe.
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Nagyon jellemző rá egy metafora, amit szeretett emlegetni: göröngyös talajon nem. 
csakis sima parketten lehet bolond táncot járni! -  gondolati, érzelmi és művészeti vilá
gának talán ez a legérthetőbb képlete. Ez egybevág irodalmi stílusával, de rajzaival is. 
hagyományos motívumok alapján teremt gyakran deformált képzelet-palotákat. Néha 
ijesztő fantáziájával, majdnem spontán, képes deformálni a valóságot. Ezt a bolond tán
cot, a gravitáció nélkül lebegő, forgó alakok sorát végig követhetjük rajzain.

Nagyon magáénak érezte az expresszionista stílust. Hányszor hallottam tőle, hogy' 
az expresszionizmus a legszintetikusabb, legáthatóbb stílusirányzat. „A z  elementa 
inspirationisból nem hagyhatom ki [ . . .]  Chaim Soutine portré -  és tájképfestőt. Ha az 
expresszionizmus szónak van valami értelme, akkor nála van! [ . . .]  az expresszionizmus 
jelképe minden igazi művészetnek, amely a »valóság egy vérmérsékleten keresztül való 
ábrázolásáét tűzi ki célul. A torzítások annak következményei, hogy az ember indula
tosan lát valamit. Hány ilyen torzítás van naplómban »lepingálva«! [ . . .]  Ismétlem, az 
expresszionizmus nekem nemcsak az első világháború utáni ilyen nevű stílusirányzatot 
jelenti, hanem a világ művészettörténetében a legősibb időktől a legmodernebb időkig 
a legkeletebbről a legnyugatibb tájakig azt a nagy művészeti kifejezésmódot, melyben a 
realitás elemei mindig jelen vannak, de óriási szenvedéllyel csűrve-csavarva, színezve- 
torzítva, szépítve-csunyítva. Az expresszionista festőkkel, költőkkel, írókkal való 
foglalkozás nekem mindig óriási lelkiismeret-vizsgálat, gyerekkorom és ifjúkorom leg
szenvedélyesebb «retrospektív» tárlata, legpozitívebb látomása.” 9

Amikor óriási lelkiismeret-vizsgálatról ír, azonnal Barokk Róbert jut eszünkbe, a 
gyónásra való előkészületeivel, a gyermek és a felnőtt, az elvakult kamasz és az egzal- 
tált tisztánlátó keveréke, egy igazából tragikomikus keverék: mert nemcsak a gyónás 
kényszere felé volt sarokba szorítva, hanem egy sokkal tágabb értelemben vett önelem
zésbe: a tisztaság iránti vágy vezette őt, tudván, hogy soha nem fogja magát tisztának 
érezni, mert:

-  egyrészt a teljes valóság iránti ambíciója kizárja a teljes tisztaságot,
-  másrészt amint a Frivolitások és hitvallásokban vallja: a katolikus egyháznak az em

beri test két része problematikus... fönt az agy, a gondolkodás központja, lent pedig a 
szexuális vágy központja.

Mint kamaszos, túlőszinte kitárulkozás elsősorban a Barokk Róbert merül fel asz- 
szociációként, és ide sorolom rajzait meg kísérő szövegeit is. melyek feltűnő példái 
ennek a végsőkig vitt önelemzésnek:

„1929 október 7. Ahogy Remarque megírta a frontharcosok könyvét: úgy tudnám 
megírni a Bandzsák Könyvét -  minden bandzsa saját magára találna benne. Annak em
lékére, hogy még mindig nem tudok az emberek szemébe nézni [ . . .]  pedig mennyire 
szeretnék nyájasan mosolyogni, és mindezek a félszeg-cinikus álarcaim arra valók, hogy

'' Frivolitások és hitvallások, 612  old .

185



bandzsaságom Irolli-benyomását eltusoljam/" (részit*! 4 Három Párka című képének szö
vegéből).

a szomjazott hitvesi csókot eltiltotta a Szentlélek galambja, a nászágy elé vétóul 
olajágat tett az ég idegenszemű hírnöke: Gratia Plena. Gratia Plena, csupa titok, akár 
a tenger vége [ ...]  ez annyi, hogy József sose lesz boldog, József elmegy bújával a ten
ger magányos öbleibe, gratia plena. oda az élet!”  (részlel Szegény Josephus című képének 
szövegéből).

És ezzel megint az ő külön bejáratú valóságainak halárán vagyunk, egészen közel 
az expresszionizmushoz, ahogyan azt ő definiálta. A Creta Polycolor. színes kréta-do- 
boz által ihletett művet bizonyára ebben a birodalomban álmodta meg.

Állandóan ingajáratban volt a valóságos és a képzeletbeli között. Ez a kettősség egy 
rá jellemző vonással jelenik meg rajzain. Előbb már szó volt a gravitáció nélkül lebegő 
figurákról. Légüres térben táncolnak és sokan vannak, folyton előjönnek, repkednek a 
vonzás nélküli űrben. „Milyen mindennapi téma, milyen titokzatos realitás a valóság és 
a képzeletf...] A kép csupa nem-létezőt ábrázol: nem csodálatos-e az embernek ez a 
quasi «mindennapi» vonzalma a nem-mindennapihoz, a nem-létezőhöz? Van két véglet: 
az abszolútan megszokott realitás és az abszolút idegen csoda.f...] Mennyire megszok
tuk, hogy a nagy festészet a nem-létezést ábrázolja, milyen reális ismerősünk az 
irrealitás. [ ...]

Realitás -  vagy irrealitás-ösztönünk-e az igazibb? Azért születtünk e világra, ami 
van, vagy azért-e, ami nincs? S melyik az igazi nincs?” 10

S most még egy újabb kettősséget fedezhetünk fel Szentkuthyban:
-  egyrészt mohó realitás-igénye van, a megfigyelt részletek közelségében él, -  de ez 

sebezhetővé teszi őt! -  másrészt -  és ugy anakkor -  messziről, nagy távlatokban látja a 
dolgokat, és ez védetté teszi őt! Az eseményeket, embereket szintézisükben képes meg
figyelni, innen vannak asszociációi, amelyek csak nekünk tűnnek távolinak, ő 
könnyedén közelítette ezeket a „szabad asszociációkat” , melyekben az ő végletesen 
perspektivikus látásmódja konkrét és kézzel fogható lesz. Tehát egyrészt: sebezhetőség, 
közvetlen kapcsolat a tűzzel, másrészt az összegezés vágya, a „catalogus rerum” , a je 
lenségek jegyzékének, a dolgok leltárának rögzítése, -  s ami érdekes: e kettőt együtt, 
párhuzamosan volt képes megélni; a pólusok egyidejű feldolgozása kevés embernek ada
tik meg, innen ered műveinek nehezen olvashatósága.

A dolgok leltára! Ideje, hogy áttekintsük, melyek voltak rajzainak fő témái:
-  az emberi élet, sors: a félelem, a színház, a temetés...
-  ókori mítoszok (Odisszeusz Nausikaa kocsija után, Párkák, nimfák...)
-ótestamentumi és keresztény mítoszok (Adám és Éva, Angyali üdvözlet, őrangyal

ok, Pünkösd...),

1,1 Az egyel len metafora felé (()')j
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-  művészi, esztétikai nosztalgiák, vagy ellenkezőleg: irónia, karikatúra,
-e ro tik a , szerelem, barátság, féltékenység, végzetszerííség... 

és mindez a játékosság és a démonikusság szétválaszthatatlan egységében. 
Karakterében fellelhető volt egy démoni és egy gyermeki vonás. Személyisége ingá

zott a két véglet között, (szerinte a démonikus ember nem jelenik meg állandóan démoni 
módon, hanem a démoniság lényege éppen az. hogy megfoghatatlan, távoli, kiismerhe
tetlen, változékony, hol ilyen, hol olyan.) Mikor kifárasztotta őt az illanékony démoni 
színjátszás, akkor hirtelen a játékos, őszinte gyermeki oldalát mutatta, ami ugyanolyan 
valóságos volt -  vagy valóságosnak tűnt -  mint démoni arca.

Szentkuthy életműve egyenlő a látomásosság állandó közelségével, a kép hatalmá
val, a pillanat impressziójával. A legfontosabb számára talán az volt. hogy folytonosan 
szembesüljön saját magával. Hányszor hangsúlyozta, hogy amikor naplóját írja nap 
mint nap, nem a megörökítés vágya vezérli őt, hanem az a meggyőződése, hogy egy 
esemény, egy emberi figura, egy hangulat, egy találkozás, egy optikai játék, s még hány 
ezer meg ezer dolog akkor válik valósággá. ha rögzíti azt! Ez komoly életformává vált 
nála. amely gyűjtemények sorozatával telt meg: naplója óriási „gyűjtem ény", könyvtá
ra óriási gyűjtemény, fényképei hét nagy doboznyi gyűjtemény, a nőket is „rögzítette” , 
számára csak akkor vált valósággá egy barátnője, ha édesanyjának bemutatta; és talán 
a legfontosabb: művében a catalogus rerum valóságos műfajjá vált, ami szintén a való
ság fantáziás guíjteményként érthető meg leginkább.

188



Sok-sok kettősségéből még egyet hadd tegyek mérlegre: -  egyrészt vágva, hogy elér
je, a tömörített kifejezésmódot, egy lezárt stílust, az egyetlen metaforát, az egységet 
(„szomjaztam az összefoglaló nevezőket, a megváltó szintéziseket” ),

-  másrészt életműve nyitott, a műve prae..., a valami előttiség állapotában él és 
mozog, szellemi huzatban, egy kozmikus előszoba folyton ingatag küszöbén. Dehát a fen
tiekből kiderül, hogy a napló irodalmi műfaja nem ismeri az ideiglenesség-véglegesség 
szembenállását. Mindenesetre Szentkuthy képes volt kisöpörni alkotói módszeréből a 
befejezettség-befejezetlenség kérdését, és ez nyilvánvalóan személyiségének napló-jel- 
legéből adódik. Nála és benne minden azonnaliság, minden impresszió, vízió, de minden 
fraktál írásmód is: tehát a legkisebb részletekben jelen van az egész, könyveiből egy 
bekezdés vagy egy-egy rajza univerzumának genetikai kódját nyújtja.

* E lhangzott B u dapesten , 1 9 9 9  feb ru ár 1 -én , francia n yelven , a Francia E gyetem közi K özpontban , 
a M etissage des árts (A  m űvészetek keveredése) cím ű k ollok vium on . A  két napos tudom ányos  
rendezvényen Szentkuthy M iklós rajzait állították ki.
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Dési Ábel

Az írói lét - háborús időben

I. Keserű remény 
•/

1.
Békétlen gondolatok az írói sorsról

Milyen lehet az író hite a gyászos időben?!
Sötétbe borult arcca l keserű lélekkel bár, de egyre fogyó erővel is kapaszkodni akar

-  egy kis reménybe.
De milyen ez a remény ilyen időben?
Gyászkarszalagos remény, ahogyan Bloch nevezi (Hoffnung mit trauerflor). Vagy le

gyen olyan remény, amilyennek Benjámin nevezi híres Goethe-tanulmányában: „Csak 
a reménytelenek miatt adatott meg nekünk a remény.’ '

Es ha így is van, ki tudja ezt a reményt megélni és elhinni e háborús időben. Es 
főleg itt a Balkánon, amely mindig békétlen és lázadó, háborús világ volt. Valamikor 
nagyon régen úgy is hívták ezt a vidéket, mint Európa puskaporos hordója.

Milyennek láthatjuk a jövőnket e vidéken?
Lesz-e maradék emberség és remény e múló időben arra, hogy az íróknak is jusson 

belőle egy kicsi. Hogy túlélve azt a kort és borzalmait, fel tudja emelni a fejét és körül
nézzen a füstölgő romok, friss sírok és elpusztult mezők felett. Vagy elriasztja a rémes 
idők látványa és önként bevonul a vakok közé, hogy ne lássa többé ezt a világot.

Az író eközben mormolhatja önvádló régi szerzetesként a bűnhődést és megbocsá
tást kérő imát. Mert először bűnhődni kell és csak utána sok-sok szenvedés után, ha 
kitisztul egy kicsit az értelmünk és a szemünk, talán akkor kaphatunk egy kis megbo
csátást.

Bűnbánó szerzetesként talán így kellene fohászkodni:
Ne legyen szemünk e világ borzalmaira.
Ne éljen bennünk e borzalmak képe.
Védjük meg maradék életünket.
Sirassuk és védjük a pusztuló emberséget.
Sirassuk az elpusztult kisgyerekeket, akik még nem jutottak el az iskolába sem.
így legyen hát, ha még marad egy kis élet...
Mert ha már ez sem lesz. akkor inkább mi ítélkezzünk életünk felett, mint a ránk 

támadó borzalmak serege.
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A hasztalan háborúk és borzalmak ideje ez.
A hasztalan hősök és hasztalan áldozatok örök szomorúsága.
Es amikor egész népek sikítanak a történelem felé, akkor az ő hangjuk a temető 

csendjében ér véget.
Es mifelénk a halottaknak örökös kultusza van.
A halottak mindig is uralkodtak az élők felett.
Itt az élők szerepe csak az lehet a háborúk után, hogy mint a túlélő kevesek egyike 

hírmondó legyen egy korszakról. Es aki még él, nem lehel boldog ott, ahol az egész 
emberi környezel elpusztult.

De aki már itt született és az élet ide kényszerítette, fogadja hát a sors szörnyű 
ítéletének ezt a tényt. Mert mindig a legnagyobb büntetés az volt, hogy valaki rossz 
helyen és rossz időben szülessen.

De hát ki adhatja meg nekünk a jó  hely és a jó  idő szülelésének ritka alkalmát. Mert 
a mi születésünkkel születik meg a számunkra a jó  hely és a jó  idő is. De hát ez mindig 
ritka főnyeremény e korunkban.

Itt, a mi vidékünkön, a hóhérok és az áldozatok egy utcában születtek, egy iskolába 
jártak, csak később kerültek szembe egymással.

A békében élők még ezt nem tudják és nem is akarják megtudni. De a háború min
denkit rákényszerít az új tragikus felismerésekre.

A boszniai menekültek mesélik, hogy gyakran a szomszéd, a jó  barát, az iskolatárs 
gyújtja fel a másik ember házát, vagy robbantja fel a közös templomukat.

Erről már csak a néma ajkak és a levegőbe lendülő némán sikoltó kezek tudnak 
beszélni. A görög tragédiák itt véresebbek és kegyetlenebbek minden ókori példánál és 
riasztó emléknél.

Összedőlt körülöttünk egy egész világ, egy egész korszak.
Es most azt látjuk, hogy az elítélt és megtagadott régi korszaknál is van borzalma

sabb. Mert jött a polgárháború, a vallási háború, a testvérháború, az elszánt és megőrült 
indulatok háborúja. Es nyomában jött a mi századunk legnagyobb nyomorúsága, ami
kor a havi jövedelem értéke kereken három (3) német márkát ért. Es három márkába 
került akkor egyetlen kilőtt puskagolyó is.

Az alkotó értelmiség a ripacskodó és keserűségében mindig részeg bohócok társa
sága lett.

Aki pedig évekig botorkál az iszonyat sötét világában, az már azt sem tudja meg
mondani, hogy vajon a világ vált hatalmas éjszakává vagy itt minden ember egyszerre 
vakult meg csak azért, hogy sötét legyen e világban.

Hogy is induljon el a világba innen a megmaradt utolsó túlélő. Kihez beszéljen 
és mii mondjon. És lesz-e, aki meghallgatja és meg tudja érteni azt, ami e vidéken 
történt.
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2.
Mert vétkesek közt cinkos, aki néma.
Atyafiáért számot ad a testvér.

Babits: Jónás könyve
Mert növeli, ki elfódi a bajt.

Illyés: Bartók
Babits és Illyés intelme nemcsak előre világít mint erkölcsi normákat idéző útjelző. 

Ez az egész történelmi múltunkat is újra megvilágítja. A történelem pedig arra kénysze
ríti az írástudó és írást tanító embereket, hogy' történelemben és sorsokban 
gondolkodjanak.

Az író hangja itt nemcsak az érzelmi együttérzést jelenti, hanem a megfontolt és meg
élt szolidaritást is. Az író ezért a megélt eszmények és erkölcsi magatartások világában 
élhet csak önmaga és életműve szerint. Aki mások szavait mondja és éli, az önmagát is 
végül elveszti.

Az emberi szenvedés pedig a legsúlyosabb vádpont az egész emberi történelem és 
általában minden erőszakos és nagyhatalmi politikai ellen. Mert a nagyhatalmi politika 
mindig is közömbös volt a népek nyomora és szenvedése iránt. A háborúk legborzalma
sabb következménye pedig az, hogy a legsúlyosabb büntetés és megtorlás mindig a békés 
polgári lakosságot sújtja. Háborúban A mi századunk háborúiban sokkal több békés 
polgár hal meg, mint katona a fronton.

A nagyhatalmak a békében is a háborút szolgálják. Azzal törődnek a legjobban, 
hogy mennyi fegyvert és népirtó bombát, rakétát és atomfelszerelést adjanak el. A 
nyomorgó népeknek nem traktorokat, útépítő gépeket adnak el, hanem tankokat és 
bombázókat.

A történelemben a változás csak a nevekre, egyenruhákra és a technikai eszközök
re vonatkozik. Ma már nem kell egy város lerombolására egész hadseregeket bevetni. 
Néhány bombázó elég ahhoz, hogy egy hatalmas nagyváros teljesen eltűnjön a föld szí
néről. A tömeghalál egy gombnyomásra megjelenik és totálisan el is pusztít mindent.

Az emberi szenvedés lett korunk legnagyobb problémája, és épp ez a kérdés hagy
ja leginkább közömbösen a nagypolitikát. A nagyhatalmi politika csak utólag veszi 
tudomásul a pusztításokat és kegyeskedik néhány kolduspénz adománnyal segíteni az 
építkezés és a nyomor problémáin. De a megelőzésre sohasem gondol. Mert akkor kinek 
adhatnák el az új, hatalmas fegyverkészleteket.

A fegyvergyárosokat, a fegyverkereskedőket és a fegyverek véres alkalmazóit, a 
vezérlő tábornokokat senki sem vonja felelősségre. Ok a nemzet hősei és nagyérdemű 
képviselői.

Az emberi szenvedés tehát kiszolgáltatja az egész emberi létet a pusztulásnak és a 
halálnak. A szenvedés értelmetlenné és céltalanná teszi az életet. Es ezért a gyors és
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tömeges önkéntes halált leginkább azok választják, akik ezzel tiltakoznak a földi lét 
embertelen világa ellen. Mert az önkéntes halál, íme, szebb és elviselhetőbb, mint a 
földi élet ilyen körülmények közt.

Ezért is mondhatják el azt, hogy az író egyetlen igazi mércéje és útmutatója a szen
vedés kérdése. Hogy valaki milyen író, és az ő embersége hogyan létezik és működik, 
azt mindjárt elárulja az emberi szenvedéshez való viszonyában.

A szelíd, békés életben nincs szükség a hősökre és vakmerő tettekre, a béke békés 
életre, nyugalomra és szeretetre tanít. Az írók hőstette abban jut kifejezésre, hogy a 
legnagyobb elnyomás és terror idején is megírja a maga mondanivalóját és kiáll a 
maga igazsága mellett. Ez a magatartás jellemzi a legjobban az olyan írók életét és 
műveit, mint Dosztojevszkij és Szolzsenyicin.

Szolzsenyicin, ha semmi mást nem tett volna, csak azt, hogy megírta A Gulág sziget- 
csoport három kötetét, azzal is az emberiség egyik legnagyobb írója lett volna. De ő 
ennél is többet alkotott, és ez is az ő nagyságát és prófétai tekintélyéi bizonyítja.

A műve, a Gulág szigetcsoport így válhatott korunk egyik legnagyobb társadalmi 
tetté és az értelmiségiek sok nemzedékére hatott, és megváltoztatta korunk társadalom
szemléletét. Ebbe a pokoljáró írói életbe lépett be a másik Gulág-író is, Variam Salamov, 
aki két vaskos novellakötetével, a Kolimai történetekkel, a borzalmak korát tárja elénk.

A magyar irodalomban ezt a problémát egy másik Gulág-fogoly írta meg megrendí- 
tően és hitelesen. Lengyel József Igéző c. novelláival méltóan társult a pokoljáró írók 
világához.

Minden nép írói közt találunk Gulág-írókat és túlélő tanúkat, akik az emberi szen
vedés pokláról tanúskodnak. Az ő hivatásuk ma az emberiség számára örökéletű példa 
és figyelmeztetés.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy egykor mi történt ezen a földön és ez miként feje
ződött ki az emberi szenvedésben.

3.
Os patkány terjeszt kórt miköztünk, 
a meg nem gondolt gondolat, 
belezabál, amit kifőztünk, 
s emberből emberbe szalad.

József Attila: Os patkány

Világosítsd föl gyermeked: 
a haramiák emberek; 
a boszorkák -  kofák, kasok.
(Csahos kutyák nem farkasok!)
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\agy alkudoznak, vagy bölcseinek, 
de mind-mind pénzre vált reményt: 
ki szenet árul. ki szerelmet, 
ki pedig ilyen költeményt.

József Attila: Világosítsd föl
Korunk egyik félelmetes igazsága az, hogy magát a társadalmi igazságot nagyon ne

héz megtalálni és megnevezni. Mindenütt a társadalmi élet leplezése, hamisítása és 
átfestése folyik. A mi világunkban a Potemkin-falvak, azt álarcok, álruhák hamis 
életek világát látjuk csak.

Az igazság vándorol és bujdosik. Menekült sorsát máris számon tartják a köröző 
levelek, amelyek a halálos ítéletet fejezik ki. A mi korunk az egyik félelmetes jelen
sége, hogy az írók, újságírók, a társadalmi kutatók a legkockázatosabb hivatásnak 
számítanak. Minden rendszer ellenséges viszonyban van a maga igazságkeresőivel szem
ben. Nagyon nagy bátorság, lelemény, ravaszság és találékonyság kell ahhoz, hogy a 
megtalált és leleplezett igazságot kimondjuk és leírjuk. Mert az igazság megnevezői 
veszélyesebbek lettek, mint az ellenséges hadsereg tábornokai és bombavetői. És minden 
ország demokráciájának egyik mértéke, hogy miként viszonyul az újságírók és írók vilá
gához. Ott, ahol a cenzúra működik, ahol perbe fogják és üldözik az újságírókat, ahol az 
újságírókat sorozatosan meg is ölik, ott nem beszélhetünk az emberi szabadságról. Az 
igazság kimondása és meghirdetése a mi korunkban életveszélyes dolog. Az igazság olyan 
lett, mint egy időzített bomba, amelynek a titkát senki sem ismeri. Vajon hol fog felrob
banni és kinek van szánva. Es hogy mikor következik be, az is titok.

Az igazság kimondása a legfőbb titkos érdekek világába tartozik, az igazságot csak 
azok tűrik el, akiknek ebből valami hasznuk van. Talán a magas erkölcsű írók és 
újságírók az egyetlenek, akik az igazságot önmaga szépségéért és jóságáért tisztelik és vé
dik. De ezért a hatalom mindig megtorlással, büntetéssel és nem egyszer kivégzéssel felel.

Az írók és újságírók tehát minduntalan bújócskát játszanak a halál és üldöztetés 
labirintusában. Védekező eszközüket és túlélési stratégiájukat mindig meg kell újítani
uk. Az örökös népi mondás, hogy többet ésszel, mint erővel, az ősi ravaszságok, félig 
rejtett tolvajnyelvek és rejtett üzenek módszeréhez irányít.

Brecht klasszikus nagy tanulmánya, az Igazság -  amelyet 1934-ben, dániai emigrá
ciója idején írt, amikor szoros baráti, tanítványi, munkatársi kapcsolatban volt Kari 
Korsch német filozófussal -  ma is iránymutató minden ilyen és hasonló helyzetben.

Az igazság lényegéhez tartozik, hogy kemény és kíméletlen. Es nagyon sok ember 
nem is tudja elviselni az igazságot, mert ez számára nagyon kemény erkölcsi és lélekta
ni próbát jelent. Az igazság elviseléséhez erős jellem és szilárd elvi-erkölcsi és filozófiai 
magatartás kell. Sok ember teljesen összeroppan, ha megtud egy, a számára kellemetlen 
vagv tragikus igazságot és ezt nem tudja elviselni. Ennek a következménye lehet az
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öngyilkosság, a menekülés más helyre, az alkohol, a kábítószer vagy a végső rezignáció 
és idegösszeroppanás. A nép ilyenkor azt mondja, hogy ez vagy az az ember megtudta 
az igazságot és ebbe belebolondult. Egy egész világ omlott össze benne, és ezt már nem 
tudta elviselni.

Jantyik Mátyás: Szabadka szabadalom-levelének átadása, 1896., (részlet) olaj
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Az igazság fogalmának van azonban egy sokkal fontosabb lényege és meghatározá
sa. És ez azt jelenti, hogy igaz az, aminek a léte nem hamis, nem mesterséges, nem 
manipulált. Ez az igazság magának a létnek az igazsága. Tehát nem a kijelentések igaz 
vagy hamis voltának a kérdése, hanem annak a kérdése, hogy miként létezik és hogyan 
gyakorol hatást ezzel a léttel az ember az emberi folyamatokban.

Ezért is beszélhetünk például az olyan emberekről, akiknek az egész élete hazug
ság, önámítás és szerepjátszás. Ezek az emberek végső soron maguk sem tudják, hogy 
tulajdonképpen mi is az ő életük és ebben az életben nekik mi a szerepük.

Ez általában gyakori jelenség. Más a politika, más az üzlet, és más a magánélet 
érdeke és világa. Hogyan is éljen tehát az ember ebben a világban. Kénytelen minden
féle színeket és formákat cserélni, nehogy kibukjon és megsemmisüljön.

A férfiak tehát a színeiket, pártjukat, gazdasági vagy politikai érdekeiket váltogat
ják, festegetik és átformálják. A nőknek meg marad a bizonytalan, de mégis néha 
felfrissítő szerelmi kalandok esélye.

A próféta-ihletésű nagy írók, ilyen volt Dosztojevszkij, Tolsztoj és korunkban 
Szolzsenyicin is, épp abban hatnak, hogy az igazság kíméletlen kimondásával állandó
an provokálják a politikai hatalmakat. A hatalom erre üldöztetéssel, kirekesztéssel és 
betiltással válaszol. Egyes országokban azonnal le is sújt, és az illető bűnös lelket ki is 
végzik vagy valahol holtan találják.

Az igazság kíméletlen jeleit néhányan úgy próbálják kizárni az életükből, hogy meg
semmisítik mindazt, ami őket erre emlékezteti. A bűnjelek és bizonyító okok 
megsemmisítése mindenütt fennáll. A magánéletben a hajdan gyönyörű fiatal nők öreg
korukban már nem szeretnek a tükörbe nézni, mert a tükör egy összeroncsolt, fáradt, 
beteges, öreg arcot tárhat csak eléjük. A válasz és a dühös logika ekkor ezt dönti el. Meg 
kell semmisíteni minden kellemetlen dokumentumot. Össze kell törni minden tükröt, 
mert az már nem mutat, és nem is mutathat bájos és szép fiatal arcot feléjük. És ha nem 
lehet szép, akkor minek létezik.

A bukott hatalmak és bukott személyek távozásuk alkalmával magukkal viszik a 
bűnös tettek és helyzetek dokumentumait vagy megsemmisítik azokat, nehogy a közvé
lemény és a nép megtudja, hogy ők és a munkatársaik mit tettek és hogyan uralkodtak. 
Vagy azt is megteszik, hogy páncélszekrénybe rejtik és elzárják a dokumentumokat, és 
azokhoz még a tudósok sem juthatnak hozzá évtizedekig. Angliában 75 éves zár alá 
helyezték mindazon dokumentumokat, amelyek R udolf Hess személyéhez és esetéhez 
kapcsolódnak. Ugyanakkor már régen közzétették az angol és amerikai kormány titkos 
dokumentumait, levélváltásokat és jegyzőkönyveiket. Vajon mi van ezekben a több ezer 
oldalnyi hatalmas dokumentációs anyagban, ami oly veszélyes az angol kormány és 
politikai számára. Erre még nem felelhetünk, mert nem ismerjük, és ki tudja, hogy a
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határidő lejárta után raegismerjük-e ezeket a dokumentumokat húsz év múlva, vagyis 
2015-ben, amikor lejár a 75 éves tilalmi időszak.

Mi például csak nemrég tudtuk meg, hogy a második világháború alatt a japánok 
titkos orvosi kísérleteket folytattak az amerikai foglyokkal és más katonákkal. Ezek a 
foglyok el is pusztultak ezekben a kísérletekben. Es nemrég tudtuk csak meg azt is. hogy 
1954-ben az oroszok titkos atomrobbanlást hajtottak végre, és két hadseregcsoportot 
vezényeltek a fertőzött területre, hogy így vizsgálják ki az atomrobbanás hatását a har
coló hadseregre. Az eredmény az lett, hogy 40 000 katonát feláldoztak csak azért, hogy1 
megbizonyosodjanak arról, hogy a hiroshimai atomrobbanás tényleg olyan végzetes volt.

Az atomrobbanások számát, méreteit és helyét ma is titkolják, és amit be is ismer
nek, az sem mindig a teljes igazság.

A mi korunk politikai helyzetének legfőbb törvényszerűsége és állandó módszere a 
manipuláció és a hamis tudat létrehozása és fenntartása. A manipuláció nem létezhet 
hamis tudat nélkül. A hamis tudatot pedig a politikai manipuláció tartja fenn és őrzi a 
maga számára. Es ez így szól: nem az az igaz, amit az ellenzék mond, hanem az, amit mi 
mondunk. Mi vagyunk az igazság és a teljes humanizmus. Aki ezt nem hiszi, azt fejbe 
verjük és elüldözzük. Aki pedig kitart velünk, az lehet akár tolvaj és szélhámos és 
teljesen dilettáns a maga területén, de mivel a mi emberünk, akkor ő a legjobb, a 
legokosabb és a legbecsületesebb.

Ennek a politikai logikának az alapja az, hogy' aki velünk van, az jó , okos és tehet
séges. Aki nincs velünk, az buta, tehetségtelen és tolvaj.

Pedig a demokratikus politika legfőbb elvének az kell legyen, hogy minden tehetsé
ges és becsületes ember a mi emberünk, és teljesen mindegy, hogy a zsebében van-e 
valamilyen pártkönyv vagy nincs. De ilyesmi csak az igazán demokratikus rendszerek
ben és államokban lehetséges, ahol a kormányban nem politikusok vannak, hanem jó  
szakemberek. A politikusok maradjanak a pártvezetőségben és részben a parlament
ben. A konkrét gazdasági, kulturális vagy tudományos kérdések megoldását hagyják a 
szakértőknek.

A politikai érdek akkor a legveszélyesebb, ha azt egy kis csoport vagy egy politikai 
diktátor sajátítja ki a maga számára. Ekkor a politikai érdek megsemmisít minden más 
tényezőt és jelenséget. A politikai érdek mindent átfest és átkeresztel, irányít és értékel. 
Es jutalmaz, és büntet a maga igényei szerint.

A legnagyobb tragédia a mi korunkban éppen az, hogy a kezdetben szépen és neme
sen induló forradalm i mozgalmak hogyan mentek tönkre. Hogyan lett minden hajdani 
forradalm ár korrupt és hazug bürokrata. Az első és legfontosabb akadálya a demokra
tizálódási folyamatnak éppen az, hogy senkinek sem lehet túl nagy a hatalma is, túl 
sokáig. Mert éppen akkor semmisül meg vagy teljesen degenerálódik egy politikai hata
lom, amikor teljesen öncélúvá válik és azonosul a politikai hatalom kizárólagos 
érdekévé.
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íme, egy szemléletes jó  példa (amelyet a legjobban ismerek).
Tito a maga vitathatatlan tekintélyéi és népszerűségét a háborúban és utána a 

Sztálin ellenes harcában vívla ki, 1948-ban határozott nemet mondott a moszkvai 
ultimátumnak. Ezt a tekintélyét még jobban megerősítette akkor, amikor 1961-ben 
Nehruval és Nasszerral együtt az élére állt az afrikai és ázsiai népek új mozgalmának, 
tömbön kívüli szervezetének. Es ezzel egyaránt eltávolodott nemcsak a szocialista, 
hanem a nyugati polgári államok politikájától is.

Marodic, Arscnijr Női arckép, olaj
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De Tito idővel megöregedett, egyre többet betegeskedett és egyre jobban hinni kez
dett abban, hogy világtörténelmi küldetése van és ezt egyedül neki kell véghezvinnie. 
Elhatalmasodott rajta az önkényes politikusok nagyzási mániája. Es önhatalmú tekin
télytudata. Ezekben az években mindent megtehetett, amit csak akart. Az egész állam 
és párt a kezében volt. És Sztálin óta egyetlen országban sem volt az államfőnek olyan 
korlátlan hatalma és tekintélye. 0  volt az állam teljhatalmú tekintélye, mint köztársa
sági elnök. 0  volt a hadsereg és minden belső és külső titkos szolgálatnak a legfőbb 
irányítója. 0  volt a párt elnöke és minden politikai döntés kezdeményezője, illetve 
jóváhagyója. Titónak élete utolsó éveiben 32 palotája, rezidenciája, nyaralója volt. 
(Dedijer adatai szerint), a reprezentatív épületekből mintegy tíz-tizenkettőt a szemé
lyes utasítására építették fel, a többit a köztársaságok és tartományok hozták létre, hogy' 
ezzel is kedvezzenek és hízelegjenek Titónak. Ennek a 32 épületkomplexumnak nagy 
személyzete állandóan naprakészen állt. Ha Tito elhatározta, hogy vasárnap éjfélkor 
munkatársaival valamelyik palotában dolgozni és tanácskozni akar, akkor ott úgy 
fogadták, mintha onnan csak egy napra távozott volna el. Ennek a 32 létesítménynek a 
karbantartása, pénzelése, személyzete, adminisztrációja és őrsége nagy költséget 
jelentett az állam számára. Ezért is mondhatjuk, hogy a szegény és kis-Jugoszláviának 
volt a legdrágább államfője, mert sem Európában, sem Amerikában egy államfőnek sem 
volt 32 palotája és hozzá személyzete. Tito nagyon szerette a fényűzést és a drága, csil
logó és ritka értékeket és ez is óriási költségekbe került. Pazarló és költséges külföldi 
utazásai, különösen pedig hajóútjai egy sereg szakértővel, politikussal, újságíróval és 
megfigyelővel szintén jóval többe kerültek, mint sok más államfő utazási költségei. 
Jugoszláviában a proletariátus vezére, Tito elvtárs olyan fényűzésben élt, amelyhez 
képest a francia Napkirály, vagyis XIV  Lajos költséges élete gyerekmese volt.

4.
Gyötrött és tépett magamat 
Régi hiteiben fúrösztve 
Vérből, jajból és lángból 
Szedegetem össze 
S elteszem mint életes holtat.

Kell még Tegnapról hív tanú 
S kell talán az én hadi-sarcom,
Hogy drága mementóként 
Fölemeljem arcom 
Egy új emberű új világra.

Ady. Ma« hó alatt
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A következő években a balkáni térségben egy kemény, keserű és kegyetlenül ítélke
ző irodalom fog felbukkanni. Ez a négy éves háború alapos leckét adotl mindenkinek 
ebben a térségben. A háború tényeit, és főleg a következményeit senki sem tudja sem 
letagadni, sem megszépíteni. A háború következménye az a hárommillió menekült, aki 
szinte az utolsó pillanatban hagyta ott otthonát, hogy legalább éleiét megmentse. 
Menekült, nehogy elpusztuljon az egész faluval vagy városrésszel, amelyel bombáztak, 
leromboltak, felégettek. A menekülteknek több mint a fele ezért nem is térhet haza. 
Az a ház, az az utca, legtöbb esetben az egész falu a lángok martaléka, a bombák áldo
zata lett. Hogyan lehet visszatelepíteni az elmenekült családokat, amikor már a család 
sem egységes. Ki ide menekült, ki oda, sokan meghaltak, megsebesültek. Aki életben 
maradt, az is egész életén át magában hordja majd a háború okozta mély sebeket.

A következő években nemcsak a mostani felnőttek fognak megszólalni, hanem azok 
fiai is, mert aki már nagyobb gyerek volt, az sem felejti el a bombák, a robbanások, az 
égő házak, a kiűzött és üldözött emberek szenvedését. Ezek a gyerekek nemcsak szüle
ik, rokonaik halálát látták, hanem a többi gyerek halálát is.

A következő évek írói elmondhatják majd, hogy magukkal hozták egy pusztuló 
világ utolsó hírnökeinek az üzenetét, és átkait is erre a világra. Es nemcsak a fá jda
lom és düh, hanem a mérhetetlen bosszúvágy is működni fog. A vérbosszú ezen a 
balkáni vidéken újra fellobban. Es ezt nem lehet sem előrelátni, sem kivédeni. Mert 
a vérbosszú elkövetője lehet egy békés és nyugodt ember, akinek valamikor megöl
ték a szüleit, rokonait vagy testvéreit. Ezek az emberek itt, a balkáni térségekben, 
bosszút esküsznek az áldozatok sírjánál és számukra a legszentebb, legfontosabb 
erkölcsi feladat, hogy bosszút álljanak azokon, akik felelősek családjuk, rokonaik 
és barátaik halálért.

A vérbosszú lehetősége nemcsak a lelkekben van, és a jogos sérelmek, életre szóló 
fájdalmak tömegében, hanem abban a tényben is, hogy itt majdnem minden családnak 
van valami háborús zsákmánya, fegyvere és hadifelszerelése. A magánkézben levő fegy
verekkel egy egész hadsereget fel lehet fegyverezni. Itt nemcsak kézi lőfegyvere van 
majdnem minden családnak, hanem bőségesen lehet találni bombákat, aknákat, gép
fegyvereket és más, nagyobb hatású fegyvereket is. Aki hazajött a frontról vagy arra 
járt, hozott is magával valamit. Ez népszokás ezen a vidéken. Dél-Szerbiában, Kosovón 
és főleg a Crna Ggora-i (Montenegró) vidékeken évszázados hagyomány a fegyverek 
megőrzése. Egy-egy ősi családi házban olykor egész fegyverraktár van eldugva, elásva. 
Es itt vannak nemcsak a mostani háborúból hozott fegyverek, hanem a második világ
háború fegyverei, sőt az első világháború fegyverei, de még a régebbi háborúk fegyverei 
is, egészen száz évig visszamenőleg.

Ezen a vidéken az emlékezet megőrzése ősi hagyomány. Apáról fiúra, rokonról 
rokonra száll a ráhagyományozott bűnök, sérelmek és bosszúk krónikája és követelmé
nye. Ili mindenki már gyerekkorában tudja, hogy a családja kilől mit szenvedett el, ki
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volt az, aki ezen a környéken gyilkolt, rombolt, fosztogatott. És aki valamit tud, annak 
kötelessége, hogy az áldozatokkal tudassa, hogy itt és itt mi is történi és ezért ki a 
felelős.

Ennek a háborúnak a legborzalmasabb ténye az volt, hogy itt nem az országba 
betörő idegen hatalmak indították el a háborút, hanem az itt lakó népek ölték és üldöz
ték egymást. \ testvérháború pedig a legkegyetlenebb és legfájdalmasabb nemcsak a 
maga tényében, hanem a következményeiben is.

5.
Én Jónás, ki csak a Békét szerettem, 
harc és pusztulás prófétája lettem..

Babits: Jónás könyve
A harc és pusztulás évei után sem lehet béke és nyugalom. A régi sebeket nem 

tudják begyógyítani sem a szép szavak, sem egy másik élet valahol külföldön. 
Ez az ország a régi képében már nem olyan, ahogyan állt és létezett a háború 
előtt.

A legsúlyosabb kérdés az, hogy miként szabaduljon meg ez a nép e térségben éppen 
azoktól a politikusoktól, akik előidézték ezt a háborút és a hadsereg támogatásával vég
hez is vitték. A bolond politikusok megtalálják a hozzájuk illő bolond tábornokokat, 
akik be akarták mutatni új tudományukat és vitézségüket. Itt nem volt háború négy és 
fél évtizede, és ők már régen vágytak egy kis háborúra, hogy bemutassák harci kedvü
ket és tudományuk erejét.

A nacionalizmus mindenütt uralkodó tényező. Még ott is, ahol ezt látszólag 
tagadják és bírálják. Most már nem lehet nacionalista harci jelszavakkal háborúba 
küldeni a népet. De emlékeztetni kell arra, hogy háború újra lehet, és a puskáknak 
kéznél kell lenniük és az első parancsra rohanjon a katonák serege a kijelölt ellen
ség felé.

Ez itt a helyzet. Itt van az ország szívében Bosznia, amely örökké vérzik majd, 
és egy égő és füstölgő várrom  marad mindenkori emlékeztetőnek. A háború követ
kezménye így az ú jabb háború előkészítésének, a második leszámolásnak és a 
visszaütésnek.

A háborúnak megvannak az új folytatói és hívei a vesztesek és az üldözöttek között. 
Akinek pedig már semmi vesztenivalója nincs, az az utolsó kincsét, az életét sem becsü
li sokra.

Hogyan is lehetséges itt a béke ilyen háborús évek után. Aki itt élt évtizedekig és jó l 
ismeri a nép történelmét és társadalmát, az csak keserűséggel és reménytelenül néz és 
nézhet egy béke elé.
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A népnek elege van a háborúból, de a politikai vezetők és tábornokok nem békül- 
tek meg a békével. Ok a végső leszámolásról álmodoznak és ez újra eél lesz. ha 
mutatkozik a legkisebb válság is.

Itt az egykori harcterek és közeli vidékek minden méterére elhelyeztek legalább egy 
aknát. A háborús vidékeken legalább egymillió akna van elhelyezve. Legtöbb pontos 
helyét nem is lehet meghatározni. De a földbe helyezett aknákon kívül itt vannak az 
emberi tudatba helyezett aknák, amelyekről nem tudjuk, mikor és hol robbannak. A 
háborús emlékek sebei mind robbanásra kész aknák az emberek lelkében és tudatában. 
A robbanáshoz pedig elég egy jel vagy káromkodás vagy egy provokáció.

A békéhez vezető út mifelénk aknamezőkön át vezet. Ezeket az aknákat nem az 
akkori és a lehetséges áldozatok helyezték el, hanem a halál hűséges szövetségesei és 
irányítói.

A politikai és katonai hatalom ezen a vidéken a halál fekete zászlóin nyugszik. A 
hősi halálnak, a harcnak, az utolsó emberig menő bosszúnak a hatalma hatalmas törté
nelmi erő, amely minden bombánál és pusztító járványnál hatásosabban robbanhat 
bármikor. A legveszélyesebb nem az, hogy a veszély itt van, hanem az a tényező, hogy 
ezt nem tudjuk megakadályozni, sem előre jelezni.

Ebben a világban él és kesereg az írók túlnyomó része a balkáni térségben. Es az író 
szeretne egy kis békét és nyugodt életet, ahol megírhatja a maga gondjait és kételyeit, 
és ezt meg is jelentetik, és az írót nem vonják felelősségre azért, mert szomorú és elke
seredett az élet és a történelmi tények miatt.

A mi reményünk ezért keserű remény, és a keserűség az élet mai jellegéből 
ered.

Szabadka, 1992-1995

II.

Neurotikus magány
(Elégia az írói sorsról)

A neurotikus magány az elhagyott író egyetlen élete.
Ezt az életet éli, csak ezt az életet élheti, mert ezen kívül már semmije sincs. Ez az 

élet-panasz azt jelenti, hogy a magára hagyott írónak magára hagyott sorsa és magára 
hagyott művei vannak. Es sem az írói sorsnak, sem a műveknek nincs sem erejük, sem 
lehetőségük arra, hogy megküzdjenek ezzel a sorssal. Ok tehetetlenek maradnak a 
hideg világ közönyös környezetében. Es a neurotikus magány írója csak azt érezheti, 
hogv rossz helven született és rossz időben.n.
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A neurotikus magány a belső emigrációra ítélt írók általános betegsége. De ezt a 
betegségei megkaphatja minden író, akit a kortársak és körülmények erre az életre ítél
tek. Az író néha megérzi és látja is a sors további útjait, de nem tud segíteni magán. 
Lázadni és tiltakozni szeretne, de ehhez egyre kevesebb ereje és hite van már. Es ha 
néha gondol is a lázadásra, akkor is csak azt tudja végül megállapítani, hogy a lázadás 
és megbékélés egyformán érthetetlen és értelmetlen is.

Ez az út itt a neurotikus magány szürkeségében és unalmas semmi létében mindig 
olyan, mint egy végtelen labirintus a térben és időben kanyargó útvesztők irányvona
lán. Az értelmes munka és értelmes élet csak egy távoli álom egy régi vágy. Csak ez és 
semmi más.

A neurotikus magány írója csak nézi, nézi és végül is nem érti ezt a világot. Mene
külési kísérletei is eredménytelenek maradnak. Mit is tehet az író a maga neurotikus 
magányában. Bezárkózik a maga kis szobájába (bútorozott, albérleti lakás) és ezt a 
magányt védi és oltalmazza lemondásával és hallgatásával a külvilág zajától és a tola
kodó kíváncsiságtól.

A neurotikus magány olyan, mint Kafka híres mondása arról, hogy „a kalicka 
madarat keres” . A neurotikus magány is minket keres és ejt foglyul, mert gyengék és 
tehetetlenek vagyunk. Kellene pedig egy kis megértés és dialógus valakivel. Az író a 
világban a szürke és szegényes semmiségek világában él. Az idő mozdulatlan, a tér 
hideg és a közöny embertelen légköre dermeszt meg mindent.

A körülötte levő tárgyak, jelenségek és mozgások a szürke és ködbe vesző világ zűr
zavarát tárják csak fel. Erről elmondhatjuk azt is, hogy a kis és jelentéktelen 
semmiségek keresik és üldözik a tőlük is menekülő árnyékaikat. Reménytelen vándor
lások és bujdosások időtlen területe ez. Úgy tűnik, hogy éppen ez a neurotikus magány 
talált ki minket és ily módon mi lettünk a magány elrontott kis teremtményei. Éppen 
ezért minden dialógus-kísérlet monológgá válik. Ennek a monológnak a nyelvét és bel
ső zúgását senki sem hallja, senki sem közelíti meg.

Hogyan is tudunk kibújni ebből a világból? Meséljünk-e magunknak egy hihetetlen 
szép kis meésé arról, hogy tulajdonképpen éppen ez a jó , mert az író a megtűrt és befe
le szenvedett élete az író szakmai és családi betegsége. Itt csak a hely és idő stílusai és 
körülményei változnak. Változnak a ruhák és sapkák, de a bennük sínylődő írói lét időt
len jellé válik.

Az író egyetlen menekülisi kísérlete az, hogy újraálmodja és újraalkotja a maga éle
tét. Az álmok és álmodozások világa így kínálja fel ígéretnek és biztatásnak az utópiák 
világát. De utána nyomban emlékeztet arra is, hogy ennek a világnak van egy eltorzí
tott és kegyetlen arcmása is, amely sajnos sokkal lehetségesebb az utópiánál. Ez pedig 
az antiulópiák riasztó valósága.
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Az álom és álmodozás legszebb vágya és értelme, hogy kitermelje a maga utópia- 
világát. De milyen is lehet az írói utópiák megálmodott világa. Es főleg, ha azokat a 
neurotikus magány kis odújában éljük és álmodjuk meg önmagunk vigaszaként.

Vázoljuk hát fel az írói utópiák néhány változatát.

Első utópia
Az író minden kiadásra szánt kéziratát előkészíti a kiadásra, utána megírja a végren

deletét, amelyben rendelkezik a művek sorsáról. Es ezt a végrendeletet hivatalosan is 
hitelesíti. A kéziratokat és a végrendeletet elhelyezi egy tudományos könyvtárban vagy 
irodalomtudományi intézetben. A végrendeletet az író halála után kell felbontani és az ott 
levő utasításokat és kéréseket betartani illetve kezdeményezni. Az író ezzel megtette a ma
ga kötelességét és most már nyugodtan meghalhat. Az ő posztumusz írói élete máris 
elkezdődött, csak a boldog halál óráját kell még bevárni, hogy ez a folyamat el is kezdőd
jön. Mert minden ilyen folyamatnak kell egy menetrend és a hozzákapcsolt úti jegy is. Az 
író ezzel talán megnyugtatja a maga lelkiismeretét, de az utókor számára súlyos kérdője
leket és kétségeket is támaszt. Az írói hagyatékok tragikus sorsa bizonyítja ezt, mert néha 
a hosszú évtizedek sem elegendők arra, hogy az író jogos igénye és kívánsága teljesüljön.

Második utópia
Ha az író még a maga életében akarja közreadni a maga valamelyik fontosnak tar

tott művét, amelyet a maga korában nehezen vagy aligha lehet kiadni, akkor még mindig 
odafordulhat egy megértő és toleráns külföldi kiadóhoz, hogy segítsenek rajta. Mert a 
maga környezetében nem kaphat sem megértést, sem támogatást. Az ilyen esetekben 
ajánlatos, ha maga is külföldre utazik, hogy jelenlétével és írói életével erősítse meg és 
hitelesítse a maga emigráns, illetve disszidens sorsát. Mert ha otthon marad, akkor még 
sok kellemetlenség lehet a hivatalosan nem engedélyezett külföldi kiadások miatt. De 
ehhez a megoldáshoz is szükséges, hogy az íróról egy kedvező politikai és kulturális 
hírnév kapcsolódjon. Kell, hogy valamilyen jó  híre és neve legyen a sajtóban és főleg a 
TV és rádió világában.

Ha egy olyan formátumú író, mint Szolzsenyicin vagy Kundera megy külföldre mint 
politikai üldözött, vagy idejében megszökött író, akkor az megélhet ott a maga emigráns 
sorsában is. De hány olyan író van, akit az emigráció nem tud megsegíteni, hanem csak 
folytatja a régi belső emigráció sorsát, útját, új környezetben. A kezdeti politikai rokon- 
szenv gyorsan elpárolog. Az üzleti érdekek mindent megnyirbálnak és átalakítanak, a 
piac törvényei kegyetlenebbek tudnak lenni, mint a diktatórikus rendszerek irodalom- 
politikája és cenzúrája.
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Harmadik utópia
Ez az utópia az előbbihez kapcsolódik némi változatokkal. Ez az utópia is a külföl

di kiadásokhoz kapcsolódik, de az író ott marad saját otthonában. 0  csak a műveit küldi 
külföldre, de a nevét felcseréli egy ismeretlen és új írói álnévre. Ebben az esetben az író 
nyugodtan élhet a maga környezetében és írói magányában. Erre a megoldásra a leg
szebb példa B. Traven író esete, akinek sikerült megőriznie a maga titkát élete végéig. 
Csak néhány barátja tudott róla egy-két adatot és történetet, amit maga az író mondott 
el nekik. 0  maga a teljes igazságot feleségének mondta el, nem sokkal a halála előtt, hogy 
ez alapján tudja megítélni a majdan róla írt műveket és kommentárokat.

A másik sikeres írói álnév-bújócska Romain Gary, Goncourt-díjas író esete. 0  éle
te végén elhatározta, hogy új írói életet kezd új névvel és új művekkel. Egyik titkos célja 
volt az is, hogy újból meghódítsa az írói közvéleményt és az újabb Goncourt-díjat. Gary 
először 1956-ban kapott Goncourt-díjat Az ég gyökerei című regényéért. Most új név
vel indult harcba az írói hírnévért második, álnéven írt regényével (mint Emilé Ajar). 
Goncourt-díjat kapott az Előttem az élet című regényért, amiből kitűnő film is készült, 
Simoné Signorét főszereplésével. Halála után közzétették írói vallomását az egész eset
ről, amelyben felfedi írói bújócska játékának az okait és körülményeit.

Gary irodalmi bújócskájának van egy érdekes irodalmi tanulsága. Senki a kortár
sak közül nem fejtette meg a titkot, hogy ki az az ismeretlen író, aki Emilé Ajarnak 
nevezi magát. Sem a könyv stílusa, írói módszere és világa nem vált nyilvánvalóvá az új 
olvasók előtt. Az író kortársak és kritikusok mindig is nagy sznobok voltak, az előítéle
tek, a különféle népszerűségi és protokoll-listák rabjai, akik az új divatok és múló 
áramlatok szellemében ítélik meg a dolgokat.

Negyedik utópia
Ha az író ki akarja adni a műveit, de kisebb példányszámban és egy szűk baráti kör 

számára, mindig találhat magának megoldható új közlési módot. A fénymásolók és szá
mítógépes nyomdai kiadások világában ez már könnyebben megoldható, mint akkor, 
amikor még ilyen technikai lehetőség nem létezett. A szamizdat kiadások serkentő és ih
lető ereje a politikai és a társadalmi tilalmak rendszere volt. Mert ahol valamit nem 
szabad, ott létrejön a tilalmak elleni lázadásnak a mozgalma. Es ez azt jelenti, hogy 
éppen azért kell valamit megcsinálni, mert tiltott, mert nem kívánatos, mert veszélyes. 
A kényszerhelyzet kihívást hoz létre. Az író a szamizdat megoldással legalább a bará
tai számára hozzáférhetővé teszi a műveit és lehetővé teszi azt is, hogy egy job b  és 
kedvezőbb időben ezt legálisan is megtehesse.

Az utópiák világával szemben fel kell vázolni néhány antiutópiát is, mint az utópi
kus lehetőségeknek a másik, torzabb és éppen ezért könnyebben elérhető világát. Ez
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azért is fontos, mert ha az utópiák nem is érhetó'k el, de az antiutópiák sokszoros 
túlzásokkal mégis megvalósultak. Hitler fasizmusa, Sztálin rémuralma, főleg az 
1935—1938-as időszakban, Mao Kínája a kulturális forradalom nagy évtizedében 
1966-1976 között, a vörös khmerek időszakában, ahol a lakosságnak majd a negyedét 
irtották ki a halálmezőkön Kambodzsában.

Első antiutópia
A kis népek irodalmának a sorsa és utóélete mindig antiutópia. Ez pedig az iroda

lom örök szolgasorsát jelenti. A kis népek diákjai, tanárai és irodalmi szakemberei 
szorgalmasan tanulmányozzák a nagy népek irodalmát és nagy íróit. A nagy népek írói 
és szakemberei pedig fölényesen elkerülik és elhallgatják a kis népek irodalmát. A 
kultúrlénv arisztokratikus és királyi pózában ítélnek és elítélnek mindent, ami nem elég 
nagy hozzájuk képest. Jelenleg az angol nyelvű irodalom korát éljük, és a nem angol iro
dalom hódító és bürokratikus fölényének egyelőre csak a spanyol nyelvű irodalom tud 
ellenállni Közép- és Dél-Amerika országaiban.

A nagy népek irodalma nagy lehetőségekben él és virul. A kis népek irodalma a sze
génységben és magányban nyomorog. A kis népek közé tartozik a magyar is, irodalmát 
általában nem ismerik és nem is akarják megismerni. Az iránta megnyilvánuló közönyt 
fejezi ki az is, hogy Nobel-díjat eddig egy magyar író sem kapott. A magyar író sorsa 
kisebbségi sors. A szegény vidéki rokon sorsa a gazdagok szomszédságában, akit elke
rülnek és lenéznek, meri nem olyan gazdag és tekintélyes, mint a gazdag rokonok.

De e nyomorúságnak is van még mélyebb szintje.
Az első fokozatnál is mélyebb a magyar kisebbségi irodalom sorsa Magyarországon 

kívül. Ezekről az írókról és műveikről még a toleránsabb magyar írók és kritikusok sem, 
vagy csak nagyon ritkán írnak. A romániai magyar irodalom számos kiváló műveiről 
évtizedeken át alig írtak valamit a pesti kritikusok. A pesti írók és kritikusok számára 
csak az számít írónak, aki velük együtt ül a kávéházban, vagy valamelyik klubban. Aki 
például Szegeden, Debrecenben, Pécsett stb él, az csak félig számít írónak. Mintha kül
földön élne és nem a hazájában.

De még ez a sors sem a teljes mélység. Van rosszabb helyzet is. Aki a kisebbségi sors
ban a magyar irodalomtól távol és egy kisebbségi közösségben él, azt még saját írótársai 
sem ismerik és ismerhetik meg, mert a művei, a kisebbségi sors és irodalompolitikai mi
att még mindig ismeretlenek, mert kiadói pincékben, padlásokon vagy szekrényekben 
eldugott helyen tarják. Ezt a sorsot nevezik a kisebbségi irodalom kisebbségének, ami 
hasonló annak a sorsához, akit örök időkre száműztek és elátkoztak, hogy mindörökre 
legyen kiátkozott és ismeretlen az élők közt.

Ebből csak egy kivezető út van. Ha egy távoli országban született író ráeszmél a 
maga sorsára és lehetőségére, menjen Budapestre és éljen úgy, hogy minél közelebb
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legyen a szerkesztők és kiadók világához. Ekkor talán megmenekülhet, de csak a 
magyar irodalom amúgy is kis lehetőségei közt.

Második aiitiufópia
Ezt úgy is nevezhetjük, hogy vigasztaló antiutópia, mert a látszólagos sikerekbe 

és múló divatokba takaródzik. Ez a lepel mindig is rövid életet és múló, kis dicsőséget 
adhatott csak.

Ezek az írók nagy sikerrel és jó  reményekkel kezdik pályafutásukat. Az első siker
rel lehetővé teszik a későbbi új kiadásokat és elismeréseket is. Az írón elhatalmasodik 
az új betegség, az elégedettség, az önkritika elsorvad és mitikus csodalénynek képzeli 
magát, akinek minden sikerült és mindent a legjobban tud. Azt hiszi magáról, hogy a 
legokosabb, a legjobb, a legtehetségesebb, a legnépszerűbb és a legnagyobb író. Minden
nek a következménye az, hogy teljesen elsorvad, írói művészete elsatnyul és elhervad. 
Mindennek az a tanulsága, hogy egy írót úgy lehet a legjobban tönkretenni, hogy szün
telenül dicsérjük, jutalmazzuk, kitüntetjük és elhalmozzuk mindenféle oklevéllel, 
díszelnökséggel és kitüntető címmel és funkcióval. Egy egészséges és jó  gyereket tehát 
úgy kell halálra ítélni, hogy csakis tortával, kaláccsal és csokoládéval etetjük. Egy-két 
éven belül megbetegszik és elpusztul valami betegségben.

Mindezek után megmarad a végső kérdés. Mit tehet és mire van lehetősége az író
nak az utópiák és antiutópiák távlatában? Mert a reális társadalmi helyzete csak a 
neurotikus magány belső emigrációját adhatja meg.

A nyilvánosság segítheti, de el is temetheti az írót. A magány ápolhatja és vigasztal
hatja, de halálos álmot is hozhat neki.

Az író útja ebben a világban egy ismeretlen ország ismeretlen, úttalan tájain át vezet. 
Ezen a vidéken senki sem járt még és senki sem ismeri előre az út következő szakaszát.

Kiemelhetik-e az írót az álmok színes képei?
Adhat-e neki erőt a remény kis ígérete?
Lehet-e akár egyetlen barátja is, aki nemcsak vele érez, hanem segít is nyomorult sorsán?
A neurotikus magány azonban tartós büntetés és mitológiai átok ezen a földön. 

Mitológusnak látszik, mert lehetetlen, hogy ez mindig így legyen és mégis valóság. Saj
nos így van évek, évtizedek óta. Erről tanúskodik a megszenvedett élet és a kiadatlan 
művek sora. Lehet, hogy csak álom, amikor a távolban kék fényjeleket lát felvillanni.

Ki fog erre felelni és mikor?! Hány évvel vagy évtizeddel az író halála után?
A kérdések súlyosak és kemények. A magányos író, a neurotikus magány örök lakó

ja erre nem tud felelni.
A kérdések kivirágzanak és lehullanak a földre. Ez méltó búcsújuk és haláluk is.

Szabadka, 1992-1995-1999
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Vasagyi Mária

Efemeridák
(Apám naplójegyzetei)

„Az Úr mindenki számára helyes 
irányt jelöl ki az e világi 
vitorlázáshoz, ám megtörténhet, 
hogy dühös szelet küld ránk 
vagy rossz hajóra szállunk 
vagy eltévelygünk s idő előtt 
elbuggyanunk a végtelenben. ”

Santa Ci, 1951. januáré., szerda, 2 3 óra 4 4 perc. Inhambane-ból Madagaszkár és 
onnan India felé tartunk. Telihold. A déli féltekén sohase látható csillag bukkan fel az 
északi horizonton (talán az Antares vagy a déli Kiffa, de hogyan került oda?), hetven 
fokot felkúszik az égre, azután a látóhatár mögé bukik, kisvártatva megint előbújik és szé
les ívben gyors utat tesz, libeg-lobog a bíboros fény; s amikor azt hiszem, megállapodott, 
újra kilendül és az egész kezdődik elölről. Bármelyik is legyen a kettő közül, aspera tem
póra jele , mégis fegyelmezetlen járásához igazítom az utat, ezután már rá se nézek a 
műszerekre, semmit se mérek úgyis mindegy; egyetlen parázsló pontba futnak a fokok és 
a percek s megszűnőben a tér. -  Már megint eltévesztetted az efemeridát! -  ordítja fülem 
be Ullápszidru s fekete arcát elönti a verejték. Sehol a csillag, ugyan se Ullápszidru. se 
Hásztilloki, se a többiek nem látták. Pipinello gyors mozdulattal átveszi tőlem a kormányt, 
félrelök. Éjszaka van, mégis millió nap tüze éget a tengercsendben. A súly,; amely ismét 
mardossa mellem, ezúttal maradandó, mint part füvén az áradmány. Két éve lesz a 
nyáron, hogy lábam az otthoni porban megfürdött, hogy eltemettük Fülöp nagyapát s 
harmadszor láttam Esztert.

Szeretett jó apám, ma ezer 945 január hetedike vasárnap van. Ha it lenéi, talán nem 
csúfoltak volna meg minket ilyen kegyetlenül az eggyenruhások. Na kislány már nem kell 
a sifonérban bujkálnod itt a felszabadulás mondták és megáirógatták a hajam 
aztán Fülöp dédapát és Jusztin nagyapát puskával ütlegelték és a város házára vitték 
kamijonon ahol már sokan ültek. Egy hétig éheztek és szomjaztak ott a pincében és vallat
ták őket és megverték. Fülöp dédapa jobbfüle leszakadt. A padláson megtalálták Fruzsina 
régi rádióját a fülhalgatóst amit Jusztin nagyapa vett neki még huszonötben és azt 
monták hogy az lejadó és a Grünbergé, mert Fruzsinával együtt spijunkodtak a sváboknak.
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Ezért Fruzsinát el akarták vini mire a petrőci Jani azt monta az övé és el is vitték röktön 
kivégezni nem is tudjuk hova temették pedig az anyja naponként jár a város házára 
mégse monták meg. Fruzsinát ezután ország építésre írták ki a barom telepre trágyát 
hányni de nem ment el mert sújos beteg. Verőn bort mért a katonáknak de legnagyobb 
bajj hogy már nem. lakunk a cifra házba hanem, egy bűzös tó féle partván a kender gyár
nál. Mindenünket elvették. A bort a pincében kifojasztották. Es belefeküttek és fetrenktek 
a Szamorodniba Jusztin nagyapa látta hogyfajtalankottak is. Sok embert lelőttek Fran
ci bácsit a sarokról meg a fiját a Jaksit m.eg Jozefina szerelmét a jövendő mondó Ignácot 
mert nem, atta nekik a lovát és mi is félünk. Mikor a holminkat hurcolták nagyokat 
röhögtek rajtunk a Retek utcaji szomszédok meg egészen ismeretlen férfijak meg Jusztin 
nagyapa egykori cafatja a Kati. Amikor a lisztet meg a zsírt meg a lekvárt vitték. Na 
m.ost hogy érzitek magatokat a bödönök nélkül kiabáltak be a kapun. De én akkor éjei 
a Fergeteg Juci kamrájának ablakán beröpültem és visszaloptam, minden eggyes üveg 
lekvárt és dunsztot meg a kolbászt meg a disznóságokat és a zsírból is valamennyit és 
mind eldugtuk az Apolónia néniéknél. Meg a nagy tükröknek is fucs meg az angyal 
fejes bútornak meg az összes ezüstnek és a pálmáknak és a babér rózsának. Plűre estünk 
állapítota meg Fruzsina és meg próbált néhány kiló lisztet és mazsolát kimenteni az 
Apolónia néniékhez de elkapták és Jusztin nagyapa is híjába könyörgöt hogy legaláb a 
dunsztokat hagyák meg mert gyerek van a háznál meg a Verőn is híjában töltögette a 
bort nekik és még a farába is csíptek az eggyenruhások és szitkozódtak meg röfögtek és 
hangosan böfögve megint kiröhögtek benünket. Engem egy nő felírt mert valami othon- 
ba vagy árva házba akarnak vinni mert hogy elsanyarítot a család a sublódfijókba. Es 
a szüleim nincsennek. De Fruzsina elbújtatott az Apolónia néniéknél. Csak éjei járok a 
viskóba hogy együt aludjunk és haljam a mijeink szuszogását és el ne felejcsem őket. 
Fülöp dédapa senkihez se szól csak ül egy sámlin és sír. Fruzsina sémit se talál meg és a 
kenyeret is elejti és a Grünberget meg Anácskáját hívogatja. En szeretném a te 
lélekzésedet is hallani. Nem tudom hogyan nézel ki mert a fényképen elhomájosottál. 
Ezért kérek egy újat mert amikor röpködök nagyon kívánkozok hozzád és szeretném 
látni a fejed tetejét. Szerető lányod Eszter

Énekes nagyanyám kilencvenedik születésnapjára szokás szerint az egész atyafiság 
összegyűlt. Csak a Gyöngyösök maradtak távol, akik anyám halálakor megátkozták a 
családot. Messzikedvűnek tűnt a társaság, pedig az ünnepelt majd minden szava nem 
más volt, mint macera, amit mindenkinek végig kellett szenvednie. Ennek fejében 
gazdagon megtraktáltak bennünket a nagysziileim.

A virágkorát élő Kőkecske aznap zárva tartott, a törzsvendégek is hiába zörgettek 
az ajtaján. Két hosszú asztalon terített meg Fruzsina az udvar közepén, és termetének 
terebélyességét meghazudtoló ügyességgel, fürgén tálalta fel a fogásokat most is, in 
floribus, akárcsak az első főztjét kiskorában, a Kőkecske híres konyhája mögötti torná
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con. A konyha felőli asztalnál szokás szerint kora délelőtt foglalta el hadállását nagy
anyám, amikor még hosszú árnyékot vetettek a jázminbokrok. Egymagában úrkodott és 
unatkozott. -  Ne máncorogj, Fruzska, Lenke, száll az idő, kerge lepke, elhalunk, mire 
megfő a leveske! A lakoma lelke! -  kiabálta befelé, de senki sem figyelt oda. ( Az utolsó 
születésnapja volt, hat hétre rá örökre elaludt.) Ahogy érkeztek a rokonok s mindenfé
le jót szállattak rá, mindinkább felújult az ereje, amelyről úgy hírlett, végleg lecsitult. 
Újra a régi érces hangon skandálta arcpirító rigmusait. Bosszankodtak a vendégek, volt 
aki orrát felhúzva távozott. A délebéd fénypontja fajdtyúk volt citrommal, szardella- 
mártással. Csőrében gallyal, bóbitásan, legyezős farktollakkal újraéledt a nemes madár, 
majdhogynem felröpült. Féltünk hozzányúlni. Illata kitöltötte az udvart, amikor meg
érkezett Fülöp nagyapa. -  Vén bakkecske, hol taslogtál, tán lánykákat taszajtottál! Nini, 
milyen bice-bóca, ferde mint a szuvas lóca! -  harsogta nagyanyám. (Fülöp nagyapa haj
lott korában szenvedélyes szerelmi viszont folytatott egy szállási lánnyal, aki fiút szült 
neki, de Cubok Dénest nem fogadta be a család, ezért titokban látogatta Fülöp nagyapa 
és kiiskoláztatta, híres orvos lett belőle Budapesten. (Apám ambróziával, akkoriban di
vatba jött virággal köszöntötte fel anyját, nyomában setén toporgott Verőn. -  Jó 
anyjának ki paréjt hoz, egye meg a tízéves kosz! -  bődült fel nagyanyám, majd a vagyo
nos özvegyasszony arcába sziszegte: -  Szép vagy tarka szalmazsák, de kopnak rólad a 
rózsák, vékonyodik az iszák, amit rejtegetsz! -  Nagyanyám mellett üresen marad a hely: 
Alajosé, a vízbefúlt kedvencé volt. Már rég kijárt volna neki a vörösbor, színültig töl
tötte a poharat Fruzsina, válogatott falatok kerültek a tányérjára, desszertből ő kapott 
legelőször, a régholt gyermek, a világ egyetlen halandója, akit nagyanyám szeretett. A 
nyolcadik, akit magzatkorában halára ítélt, mert beleunt a szülésekbe. Akkoriban az 
angyalcsinálás eszközei között előkelő hely jutott a földitöknek, másképpen embergyö
kérnek. Egy téli vasárnap délután nagyanyám felszúrta a méhéig, hogy áthasítsa 
magzatát, netán szíven sértse és megszabaduljon tőle. Szoknyáját leeresztette s a csele
kedet hatását várva kitekintett az ablakon, amikor a ház elé ért a hintó, amelyen egyetlen 
egyszer jogos az utazás és nincs rajta visszaút. Hét árva tipegett utána. -  Kit visznek?
-  kiáltott ki nagyanyám a bámészkodókhoz. -  Angyalcsinálót! -  volt a válasz. Kihúzta 
testéből a gyökeret. Homlokán emberfej formájú heggel született a fiú. (Amikor partra 
emelték a tóból, ez volt az ismertető jegy.) A fenti eseményről csupán a bába, Pápai Ter- 
ka tudott, akit röviddel a gyermek születése után nagyanyám azzal vádolt, hogy 
elszerezte tőlünk az ezüstkanalakat, így mindenki tudomására jutott nagyanyám hatal
mas bűne. -  Viliázzatok, gyúltbélűek, kórászolók, ebvérűek! -  rivalgott, amikor 
Fruzsina a madár felszereléséhez látott. -  Hozzátok ki Esztert, hadd etesse az apja! -  
szólt valaki. -  Ne most, majd később, ha már befejeztük -  szabadkoztam. Rá se néz a 
szülőatyja, oly ronda a Sári fattya! -  sipította az ünnepelt. Árny lebbent az udvarra, ki 
tudja, honnan hussant elő, hiszen egyetlen burhanyót se hordott az ég. Sorra járta a 
vendégeket a barna fuvallat, meglegyintette az arcunkat, lebegtette a hajunkat, s a hir-
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leien jött elair obscur leheletére átborzongott bennünket valami aggályos hidegség, meg
rezzent a fajdtvúk tolla, csőréből kiesett a gally, fel-felemelkedett a szalvéták csücske, 
mint a röpülést próbálgató kisgalamb szárnya. Közénk telepedett a hívatlan vendég. 
Énekes nagyanyám felrikoltotl: -  Ugves humó a halál, akit akar megtalál... -  Hirtelen 
elhallgatott, mert megbénult a nyelve. Észre se vettük, hogy hatalmába kerítette a gen- 
gula. 0  maga se tudta, mert úgy trónolt tovább az asztalfőn, mint egy imént koronázott 
királyasszony, pedig már béklyóba szorította a vég. A chablis-t iddogáltuk, ciccentve di
csértük szőlővirág-zamalát, amikor betoppant Grünberg. -  Mi ez a sötét? -  torpant meg 
a kapuban, mire az ő arcát is megérintette az árnyék, amelynek jelenlétéhez kezdtünk 
már hozzászokni. -  Messzi földi jövevény, ni, hogy lubickol a traminiban! Köpet 
föccsenve kurkászik valakire. Tán éppen rád! -  felelt apám teli szájjal. Valóban, a 
poharakban és kancsókban fodrot vetett a drága lé, miközben permeteg nedvezte az 
udvart gyöngéden s oly csöndesen, hogy hallani lehetett Fruzsina szívének féktelen 
dobajlását a messziről érkezeit szerelmes láttán. A cseléd kiadta az ablakon Esztert (til
tott cselekedet, mert halálos veszélyt hoz!) és Fruzsina az ölébe vette. Grünberg állához 
emelte a fényképezőgépet, felcsapta a fedelét. Nagyanyám rigmusa elmaradt. Szeme 
kigúvadt, mintha izgő-mozgó gyermeket ijesztgetne alvás előtt, hogy pihenjen el már 
végre. A kövér oszlop-test csaknem egészen eltakarja Fülöp nagyapát, aki az állógallér 
szorításában, merev derékkal ül mellette s úgy tűnik, mosolyog, pedig csak gondosan 
ápolt bajusza perdül felfelé. Fruzsina sörbet színű ruhájának széles fodrai közül alig 
látszik a kislány, csak a haja fehérük a sötétben, akár éji mezőn a pitypang bolyhója. 
Mint ritka madarat szokás, apám két tenyere közt tartja Verőn kezét. Minden ujján 
gyűrű, mind anyámé. (Mielőtt nászra léptem Sárával, nagyanyám rám csatított: -  Elve- 
heted, de pucéran, nyomorban élvezkedjetek kacéran! -  Hát anyám gyűrűi? Legalább 
egyet... -  Hogy az arany hol van? Ilon ujján a koporsóban csillognak az ékek sorban!
-  harsogta. (A kép szélén Márk pattanásos képű unokái süteményt majszolnak.) Két év 
múlva a németek agyonlövik mindkettőt egy baranyai falu határában. Utcát nevezett el 
róluk a hálás nép, a főtéren az emlékmű márványlapján első helyen szerepel a nevük. 
(Mellettük keskeny arcú gracilis asszony síró pólyást csitít. 0  Aliz, az idegenből hozott 
s korán megözvegyült menyecske, Gusztáv nevű fiával. Hazafelé tartott a lovas kocsi, 
amikor a hosszú sort bombatalálat érte. Semmi se maradt belőlük, helyükön hatalmas 
tölcsér sötétlett az idegen földben.) Paulina néni szájához emeli a falatot, villan a kés a 
kezében, Hektor bácsi poharát peremig tölti fivére, Karcsi, a háklis öreg, akinek vér
ebekkel őrzött állatkertje volt egy pusztai tanyán csimpánzzal és egzotikus madarakkal 
meg hüllőkkel. (Kígyómarástól halt meg nemrég.) Mellette ül a macskakínzó Frigyes: a 
Sárkánysoron, a Rekettye utcában és az Elemér-közben minden macska félszemét 
kiszúrta, farkát vág)' hátsólábát lemetszette, de sok volt a tájon a fül- és orrnélküli 
állat is. (Mindenki utálta, asszonyt se talált magának, magányosan halt meg cukorbaj
ban, mindkét lábát tövig levágták a fővárosi orvosok, de már nem lehetett megmenteni.)
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A petró'ciek közül itt van a rokonság színe-java, a későbbi homo novusok is, a felkapasz
kodott rongyosok, de Viktor és Menyhért úgyszintén, a kiállhatatlan fivérek. (Néhány 
hónap elteltével kitüntetett hazafiak, ám nemsokára, egy ködös novemberi hajnalon ki- 
végzik őket az új hatalmasok. Apám meggyászolta őket, pedig a Kőkecske meg a Fiastyúk 
élet-halál harcában mindig Jozefina pártját fogták, Fruzsina esküdt ellenségei, gyilko
saiknál is bemószerolták őt meg Grünberget azzal, hogy kémek, tették ezt nemcsak 
gonoszságból, hanem kegyelem reményében, mégis statárium elé kerültek.) Amint meg
érkeztek, sértő jelzőkkel illették Fruzsinát a vénlánysága és kövérsége. Griinberg 
származása és foglalkozása miatt. Felugrottam az asztaltól és mellbe döngettem őket. 
Mielőtt kattant a gép, mögém álltak, nyakamba fújták undok leheletiiket, lekapták fe
jem ről a kalapot, az özvegynek nem illik fedett fővel vetetkezni, még ha zsidóvő és bolsi 
is, visították malachangon. A fénykép legszélére kerültem. Esztertől távolra, Paulina, a 
kedvelt asszonynéni és Hektor bácsi, a fontoló elméjű szikár öreg és gyermekeik mögé.

Tíz nap múlva partot érünk Tuléar-ban. Fényképészt keresek.

Santa Ci, 1951 . február 10 ., péntek, 700 mérföldnyire Tuléar-ig, Madagaszkár 
felé. Délután hat óra és a nap még delel. -  Micsoda napnyugta! -  csodálkozott az égal
jára Hásztilloki, pedig jól láthatta, nincs a szokott helyén a Nap, mert a média coeli 
megakasztotta.

Korán ebédeltünk, a kapitány lepihent, a fiúk lármázva verték a blattot, amikor ha
talmas piszkos-sárga ködféle terpeszkedett elénk, olyasmi, amit legjobb kikerülni, mint 
dögégetéskor a füstöt. Mielőtt belefutott volna, morrant a hajó, felütötte orrát, mint a 
szaglászó kutya, és felrepült. Mint a zeppelin! Vagy három mérföldet szállt a gomoly 
felett hangtalan, mert a gépek elnémultak, s annál nagyobb riadalmat keltett a hatalmas 
csattanás, amikor a vízbe hasított a hajó öble. Éktelen kiáltozásba kezdett a legénység, 
megfenyegettek, hogy a mélybe löknek, alig sikerült lefogni őket a józanabbaknak. Ret
ten a tengerbe vetették magukat ijedtükben. Hátra se néztem, csak kormányoztam 
tovább, felismertem a vészjelet, most már bizonyos voltam abban, a hajó a vesztünkbe 
röpít bennünket. -  A sárga köd a vég előjele, akár belehajózol, akár kikerülöd, hama
rosan üstökön ragad benneteket a halál! -  fabulálták a lisszaboni tengerészek, de így 
tudták az orániak is meg a kamakuriak és a genovai nyomornegyedben a hajótulajdo
nos Purcellino szolgálói és öreg tengerészei, akikkel hosszasan disputáztam az ősszel az 
elmúlásról és néhány legismertebb előjeléről. -  Atokhajó ez a kikötői ribanc miatt, akit 
magaddal hoztál. Ha baj lesz, téged okol mindenki -  figyelmeztetett Ullápszidru. De
rengett előttem: minden bizonnyal a libegő járású condra lesz az oka mindennek, aki a 
hajót felavatta (akkor éppen Purcellino ágyasa volt). Valaki odakiáltott neki a tömeg
ből: -  Miért adtátok ezt a nevet a hajónak?! Szent Ci nem is létezett soha! -  Mire a nő 
feltűnően öblös hangon (mert belebújt az ördög, mondták) visszaordította: -  De most 
van! Én vagyok az! -  és felfedte a hamvas barackjait s oly erővel csapta a hajóhoz a
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borosüveget, hogy a szilánkok a közelben bámészkodók felé pattanlak és vért serken
tettek a homlokomból. A fájdalommal egy időben ismeretlen érzés vágott mellbe. 
Közben hányták a keresztet a kikötőbeliek, akik körbeállták az öblöt, ahova a hajót le
eresztették, mert tudnivaló volt, hogy se a hajóra, se a legénységre, de a rakományra se 
várható semmi jó. Valóban: kétszer ütött ki rajta kolera, egyszer rózsahimlő, háromszor 
sárgaláz, négy tengerész és egy konyhalegény öngyilkos lett, az első kapitány arzént ivott 
a születésnapján, a romlandó rakomány megbűzösödik, a törékeny diribdarabban ér
kezik a kirakodóhelyre, a legénységet ismeretlen kór gyöngíti és kelevény csúfítja, 
hetekig depresszió kínozza és hasmenés, ráadásul folyton összeakaszkodnak a fiúk, fő 
ként, ha sokáig maradok ügyeletben a kormánykeréknél, elmerengek az égabrosz és a 
tengerjárás szépségein és észre se veszem, mi történik mögöttem a hajón. Tavaly óta bag
lyok tanyáznak a gyomrában, kígyók a tatban. Három hete kitartó kísérőnk, az Elmo 
tüze, a zászlórúdról már a fedélzetre is lehúzódik, elborítja, és egész éjjel sérti fülün
ket a Santa Ci sercegése, belsőjének huhogása, amelyet hatalmasJdnzó láz vált ki, mint 
az aszkórban haldokló krepetációs nyöszörgését. Ám reggelre kutyabaja a hajónak! Gő
gösen fut be az öbölbe és úgy ringatja a hátsóját a kikötőben, mint a javakorabeli szajha.

Santa Ci, 19 51 . március 11. Hogy Tuléar-t elhagytuk, szélsebesen nyolcvan mér
földet szeltünk át délnyugat felé 60 fokban, teljes gőzzel járatva a masinát, hogy a 
dél-madagaszkári áramlatot még holnap elérjük. Túl mozdulatlan és hallgatag volt az 
óceán, esztelenség ilyen baljós időben kihajózni. Mégis azonnali indulásra adott paran
csot a kapitány. Ok nélkül legorombított bennünket, amint felért a hajóra. Az Üres 
Bugyelláris néven csúfolt franciát, aki rokonszenvez velem, ugyanis mindketten 
passzionátus lapozói vagyunk az ördög bibliájának, a fivére pedig a francia ellenállási 
mozgalom erős oszlopa volt s kissé őt is meglegyintette a világrengetésre indított szél, 
szóval a kapitányt valami szerelmi botrány készíthette ki a városban, mert a hajóra ti
los asszonyt hozni, ez alól kivétel Ci, azaz ő se, mert potyautas a gépház és a konyha 
mögötti kamrában. Olyannyira, hogy kivétel nélkül mindannyiunkra megdühödött s 
magára zárta a kabinja ajtaját. (Szerencsém, hogy fogalma sincs Ci jelenlétéről a hajón, 
gondoltam, habár Pipinelló szerint tud róla, csak megjátssza magát, ki tudja, mi okból.) 
Kétszer is kopogtattam nála, nevén szólítottam, hogy tegyen rendet, mert a fiúk beká- 
foltak, verekednek és öklendezésükkel bemocskolták a fedélzetet meg az étkezdét, de 
nem hallotta meg. Búskodtam s egyben bosszankodtam, hogy a kitűzött időnél koráb
ban futottunk ki, hiába fényképezkedtem a tuléar-i egér szagú kamrában, ahol egy 
égnek meredő hajú spanyol, volt hittérítő látta el a fényképészi teendőket a tengerészek 
és babáik számára. Papírmasé-cápafej hatalmasra tátott szájának hegyes fogai közé 
ültette őket, s a fiúk feszesen pózoltak simára olajozott hajjal, miközben arra összpon
tosítottak, hogy tetsszen a fotó odahaza, szépnek és elégedettnek lássák őket. Utolsónak 
kerültem sorra, jutott időnk beszélgetni: a burgoszi elpanaszolla, annyi borzalmat

214



látott és élt meg világjáró térítő útján, hogy istentagadó lett, a világi élet útvesztőin 
viszont sehogy se találja fel magát, eladósodott, talán sohase kerül haza, nem láthatja 
Odettet, aki már bizonyára férjhez ment. Mint tüzetesen, ab ovo előadta, a lánynak két 
évig fogalma se volt arról, hogy a nagymisén a pelyhes állú kispap mily epekedve figye
li a gyónószék rácsa mögül s hogy napi imájába foglalja vágyálma teljesülését. Kedvezett 
neki a szerencse, az Úr meghallotta a sok sóhajtozást, s a kispap az egyébként tudomá
nyos érdeklődésű hajadonnal hamarosan közös könyvet írt Katalán-föld rigófajtáiról 
és e madárfaj legfőbb ellenségeiről. A könyv megjelenése után alig telt el egy hét, a püs
pök rendkívül fontos misszionáriusi teendőkkel bízta meg a szerelmes papot, aki emiatt 
öngyilkosságra is gondolt egy reggelen, ám éppen Szent Anna napja volt és hatalmas 
vihar után hirtelen felragyogott az ég, így inkább vállalta a száműzetést, mint az örök 
halált. Tizenöt országban terjesztette a hitet, hogy hitevesztetten kerüljön Madagasz
kárra. Kérve kért, segítsek neki mielőbb szabadulni a feketék birodalmából, ahova a 
Mindenható -  ha ugyan létezik -  csupán rosszkedvében tekint. Rendben, mondtam, és 
részletesen kidolgoztuk a tervet. Most azt hiszi, hogy palira vettem. A fényképem meg 
örökre Tuléar-ban maradt. Ki tudja, mikor ülhetek ismét lencse elé, hiszen hosszú az út 
Indiáig.

Félek az óceántól, a földi örökmozgás végtelennek tűnő terétől. Pedig néha már-már 
úgy érzem, kiismertem valamelyest, mert bennem maradt a hangja, mint a szerelmes 
lélekben a hölgy sóhajtása, ficánkoló öröme és riongása, halk szava vagy gáncstalan 
üvöltése, haragja jámborulatával testének pihegése s a látvány, amint átsuttyan fölötte 
a szellő, a simogató, s felszínén máris bozsongnak a makrélák, kisvártatva felrebben
nek, röpűjük villan a koraesti fényben. Sose romló erővel fölfelel az ég forgására, de míg 
az égi időt előre kiszámítva szemléltetik a kozmikus mozgások pontos térképeit, a ten
gerabroszon, ha a vis divina úgy akarja, pillanat alatt minden elváltozik, felkavarog a 
mély s őrjöng, mint fiestán a megrészegült nép vagy háborúban a halált öklendő erő, s 
lassan csitul el, akár a szégyentől felzaklatott vagy bűntudat furdalta lélek. Alaposnak 
tartott tengerismeretem ellenére félek a vízmélybe nézni. Sára mondta egy tavaszi reg
gelen a norvég partoknál: -  Te vagy a világ egyetlen tengerésze, akinek a felesége nem 
féltékeny a vizekre, ahol hajózol. -  Mert ott se mertem beletekinteni, a nagy víz pere
mén, hiába incselkedett velem az asszony, már akkor lúdbőrzött a hátam a fjordok 
láttán, millió tű nyilait ereimbe az isteni odor érzetén, amelyet az óceán küldött hoz
zám. Oly messzi tőle magamban éreztem minden moccanatát, s már akkor fölösleges volt 
érintenem vagy megmerítkeznem benne, különben is elég volt fodrot vágni rajta ujja- 
immal s a sűrű kékség oly hevet keltett a bensőmben, mint egykor a bim bózó lány illatos 
teste és hajának fodrai a vasárnapi misén. Sohase elégedem bele a közelébe. Még a 
genovai ringyó barack-mellei láttán sem, aki után párzásra ajzott vadként ezenkedve 
osontam az áporodott levegőjű kapualjak koraesti forróságába s akihez meghevülve
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botorkálok a hajó gyomrának halszagii sötétjébe, hogy lecsitítsuk a tengerjárás időtlen
ségében elszabadult ösztönünket.

Santa Ci, 1951 . április 4 . Coeli asperitas. Még mindig nvüglődünk a tengervész 
keserveitől, pedig a St. Marie-fokot megkerülve dél felé vonuló sötétzöld felhők jelezték, 
véget ért utviselésünk talán legnehezebb megpróbáltatása, amelyből alig sikerült kiká
szálódnunk Tuléar-t elhagyva. Most tűnt fel, hogy három napja nem láttuk a kapitányt, 
hiába zörgettünk az ajtaján, amelyet végül kénytelenek voltunk feltörni, s amikor belép
tünk a kabinba, a legzordonabb idő rémképeinél is borzalmasabb látvány hökkentett 
vissza bennünket: átlőtt szívvel ült ágyán az Üres Bugyelláris. Fort Dauphinban mind-

Mamuzsics Magda: Csendélet, 1 9 3 0 ., olaj

annyiunkat kihallgatott a rendőrség, engem faggattak legtovább, gyanús voltam, ugyanis 
fény derült állandó pénzhiány okozta problémáimra (hajnalban nyúló kártyacsaták!), 
de, úgymond, bolsevik múltam miatt se voltam rokonszenves a számukra. Semmit se 
sikerült rám bizonyítaniuk, a három rendőrségi szakértő szerint (Tananarive-ból repül
tek ide) öngyilkosság történt. Farafanganában mégis újra kihallgatnak, egyedül engem, 
mert a Prichard nevű skót, akinek a babájával a Fokföldön kirándultam, látta, amint 
Tuléar után két ízben is kopogtattam a megboldogult ajtaján, és megesküdött rá, hallot
ta, másodszorra ajtót nyitottak. Almomban az éjjel a burgoszi Manuel voltam s a hajónk
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után futottam a csendes vízen. Hiába kiáltoztam, az óriás vízség közepében hagytak, en
gem, a sokat szenvedett vízivándor!, őserdei csodadoktori, meghasonlott igehirdetőt. 
Keretlegényt. Sára gyilkosát. Szememre tűzött az első hajnali fény, az áldott ébresztő. 
Folytattam az ébenfa faragását, amibe két napja kezdtem a kurta pengéjű tuléar-i késsel. 
Nőalak sikeredett belőle, mellének tapintásáról ráismertem: Ci volt. Messzire a vízbe 
vetettem. Hangos jajgatás törte meg a hajnalcsendet. Sebet ejtettem az óceánon. -  Mi 
történt? -  kérdezett fel az asszony a hajó mélyéről. Lementem hozzá. Gömbölyű hasú 
ismeretlen nő ült a félhomályban. Mellételepedtem, ölébe hajtottam fejem.

Santa Ci, Fénérive, 1 9 5 1 . május 7. Hajnali négy. Farafangana után, ahol a kapi
tány halála miatt két óra hosszat vallattak a rendőrök s végül a detektív megdicsérte 
francia kiejtésemet, Fénérive-ben is kikötőbe hajóztunk távirati parancsra. Mindent 
tudni akartak a családomról, Sára halálának körülményei különösen érdekelték őket. 
A város kapkodva épített piszkos utcáira, ahol annyi a bögöly, hogy veszélyezteti a gyer
mekek szeme világát, irdatlan bűzt terelt a déli szél. A rendőrök állítása szerint ökröket 
áldoztak a bennszülöttek az óceán istenének (május elejei hagyomány), a helyi doktor 
viszont kitartóan könyörgötl a polgármesteri teendőket is végző rendőrkapitánynak, 
rendeljen el vesztegzárat, mert járvány fenyeget, három gyermek tífuszban haldoklik. 
Az oda se fülelt. Megsajnáltam a barátságos és vendégszerető népet s felajánlottam: vál
lalom a tetemek kiemelését néhány kikötői lézengő segítségével, ha a doktor és a helyi 
vezetőség a főhatóságnál Tananarive-ben kieszközli az engedélyt utunk folytatására s 
persze személyem maradéktalan szabadon bocsátására. Egy pálmaliget alatt százhar
mincnégy bennszülött kifehéredett hulláját emeltük a tengerből a forró  sziklákra. A 
betsimisaraka törzshöz tartoztak, állapították meg a helyi malgasok a nyak- és egyéb 
ékekről. Torkuk átvágva. Tömegmészárlás áldozatai voltak. Természetesen kimódoltam 
az engedélyt, a helyi és a tananrive-i hatóság viszont rám parancsolt, nehogy bárhol is 
elszóljam magam az esetről, mert messzire nyúlik a kezük és a bosszújuk kegyetlen. 
Amint elhagytuk a madagaszkári felségvizeket, a távírdászunk, ügyes, becsületes német 
gyerek, kérésemre tegnap este jelentette a nevemben a történteket a karachi-i, a colom- 
bói és az adeni rendőrségnél.

Farafanganában és Fénérive-ben elfelejtettem fényképezkedni. A fotón, amelyből 
annak idején Eszter is kapott egyet, lekopott az argentumbromid a fejem helyén.

Santa Ci, 1 9 5 1 . július 2 7 . Az Ádeni-öböl felé haladunk, teljes pompával tüzel a 
tágas dél.

Jemenbe irányították a hajót az indiai parancsnokságon, mert a fenerive-i tífuszos 
betegek és a személyemmel kapcsolatos homályos események híre már eljutott odáig. A 
jemeniek úgy döntöttek, tüstént kifürkészik az esetet, ezért a rakományt -  a namíbiai 
Swakoplmunkdban gyémántot, gyapjút, dohányt és bort vettünk fel -  Ras Hafunkban
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álhordatták a szintén olasz Felicitasra s most üres gyomorral iszkol új vizekre az átok
hajó. Pedig már rég Liverpool felé kellene tartanunk, különben a gyapjú, amit onnan 
New Yorkba kell szállítanunk, más hajóra kerül s mi kénytelenek leszünk új rakomány 
után nézni. Nem adják kezembe a kormányt, de a tanácsaimat megfogadják, s Pipinello 
segédlete meglehetősen eredményesnek bizonyul. Naphosszat figyelem a csíkot, amit az 
óceán testén vág a hajó. -  Rosszat jelent, hogy az utóbbi idó'ben mindig hátrafelé nézel
-  hantázott Wolfgang, a fecsegéséről híres másodszakács. -  Egy adanai haveromtól tu
dom: v isszafelé nézve haladni annyi, mint visszafordítani az élet kerekét, vagyis az időt, 
ami pedig azonos a halállal -  tette hozzá nyomatékkai és eltűnt a konyha forró gőzében.

Hat éve kezdődött, mielőtt nagyapámat temettük. A dunai vérengzés után a mici- 
sapkás, tar fejű, tüzet szító tanait olyannyira magamévá tettem, hogy igaz hittel nemcsak 
terjesztettem, hanem szavait idézve életre kelteni igyekeztem a kikötők nyomornegye
deiben. Egybeölelni az ázsiai, dél-amerikai, balkáni, szicíliai, észak-afrikai nyomorult 
lelkeket a hatalmas, üdvözítő akaratban, az igehirdetés prófétái kinyilatkoztatásában, 
hogy a nyomorú emberi nép hatalmas családjának tagjaként az egyenlőség és igazság 
életessé tételével boldogságot teremtsek, pont én, a tág tengeri utakon bölcsességet szer
zett fárosz, a Volga menti szónokok ígéretes tanítványa. Könnyű volt tüzet lobbantani 
ott, ahol zsarátnok rejtekezett. S ahogy feltámadtak a tömegek, könnyebbült a lelkem s 
már-már azt hittem, sikerül elfelejtenem háborús tettem. Csakhogy a lázadást váloga
tott krudelitással mindenütt leverték s mivel nem voltam v alódi forradalmár és született 
vezér, valahányszor vereségről értesültem, ijedten vettem tudomásul és ismételten meg
bántam, hogy átléptem a Rubicont. A tengeren, útviselés közben, már a crepusculum 
beköszöntekor lecsapott rám a félelem, mert a miattam esett áldozatokért úgy állt bosz- 
szút rajtam az óceán, hogy hullámtarajain a fejüket ringatta s csapta a hajó felé, én pedig 
képtelen voltam kikerülni valamennyit, belekormányoztam a hajót a tengernyi fej 
közé, orrához és oldalához ütődtek szüntelenül, hajnalig tartott az iszonyú dübögés.

Drága apám megint írok mert bajba kerültem. Paulina néniről és Hektor bácsiról van 
szó. Nincs kinek elmondani. Fruzsina félrebeszél, csaknem teljesen vak és megőrült, jusztin 
nagyapa ki tudja mere jár mert a múlt szombaton regei kilépet a kapun és azóta senki se 
láta. Fülöp dédapa néma. Amit most írok senki se tudja. Paulina néni vasárnap meghívót 
ebédre és nagyon finom csirkepaprikást főzöt de Hektor bácsi egy falatot se evet és azt 
mondogata folyton hogy verje meg az Isten ezt a rohatt világot amiért elvették tőle mind
két gyermekét. Hozá kel tenem hogy Ibojka a kórházban dolgozot mint varónő és kisegítő és 
valami orvosságot próbáltak ki rajta amit a megszálók ithagytak és még néhány fiatal nőt 
beojtotak vele és mind meghalt. Azt se tudod persze hogy a Palit meg bezárták mert a kocs
mában azt kiabálta hogy a komonista kenyér túl fekete és keserű. Másnap véresre verve és 
felakasztva találták a celában és titkos temetése volt. Egy hónap alatt elment Hektor 
bácséik mindkét gyereke. Miután elfogyasztotam néhány falatot a tyukmelböl Paulina
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nénivel kimentünk liliomot szedni. Sokáig válogattunk a virágok között és szédülni keztem, 
na jó  elég, mondta Paulina néni és bevitük a tiszta szobába. Kilenc vázába harmincnyolc 
szálat tétünk ahány évesek lenének Iboj meg Pali együt mondta Paulina néni. Hektor bácsi 
felöltöte a legüneplősebb öltönyét és nyakendőt kötőt. Paulina néni minden ablakot 
becsukot de akor én már majdnem hánytam az erős Hattól és Hektor bácsi az ágyra fekütt. 
Már nem szólt sémit csak nagyon szigorúan nézet. Na most menj haza mondta Paulina 
néni zárd be a kaput magad mögöt és jó messzire dobd a kulcsot az udvara. Úgy tettem. 
Másnap halva tálálták minketőjüket a szomszédok és én úgy gondolom hogy én öltem, meg 
őket mert segitetem a szedésben és senkinek se szóltam. A lilomszag most is olyan erős 
körülötem hogy ha röpdösök a felhőkből is ugyanaz a szag árad és félek felfelé haladni és 
összezavarodnak a gondolataim. Talán megtuttad hogy segítettem nekik megfulladni és 
azért nem. írsz. Mert hogy szégyeled a lányodat aki véreink haláláért hibás.

Szerető gyermeked Eszter
Ma 1945 aug tizedike ésmég mindig nem írtál

Santa Ci, 1 9 5 1 . augusztus 3 . Ismeretlen pontja az óceánnak. Coeli serenitas. 
Talán még mindig Aden felé lebegünk az esti szürkületben.

-  Hallgass ide, Hásztilloki, hallgasd meg, mi történt! Sára, amikor elfogta a vajúdás, 
a Kazán-szoros forgóiba és az ormok alatt a szélörvénybe szórta az álpapírokat. 
(Leányneve Pethő Ida, szül. Pestszentlőrincen 1919. nov. 7., apja Pethő Tivadar úri
szabó, szül. Pápán 1896. szept. 11., anyja Pethőné Gondos Krisztina háztartásbeli, szül. 
Aradon 1899. dec. 8., mindhárman ágostai hitvallásúak, árja származást igazoló 
okmány rendben.) Karomat szorítva kiáltozott a fedélzeten: -  Nem akarlak elengedni, 
nehogy elszálljak innen, mellőled! -  Magára hagytam a kabinban, megszülte a kislányt 
és ő maga tovaszállt.

-  Hallasz-e még, Hásztilloki? Figyeld, mit történt a hídfőnél: a sebesült Sára karo
mat szorítva kiáltozza: -  Nem engedlek el, ne még, ne vigyenek el innen, mellőled! -  
Lába körül a fagyos kövön gyorsan terjed, már a csizmám talpát is körülfolyja és azon
nal megfagy és ragyog a vörös folt. -  Leányneve? Szülei? Hitvallása? Származása? 
Semmiféle irata sincs? -  ordítja a parancsnok csupán neki. A fejük fölé lőttem, mégis 
én végeztem ki mindannyiukat. Az éjszakai csendben, hallod-e, mint pattog, nyüszítve, 
nyivogva dagad a jég. Alatt elkapja, forgatja, cibálja testüket s rohan velük megszokott 
útján a fekete mély.

Hásztilloki udvarias mosollyal végighallgat, pedig egyetlen szót se ért az egészből, 
mert nem ismeri a nyelvem. Néhány percet ül még velem a tatban, majd lassan feláll, 
felémbiccent és eltűnik mellőlem.

A világszéles vízen vándorló nap mint nap a nirvánára gondol s imígy bölcselkedik: 
ha nem lenne végtelenség, vég se lenne. Ha nem lenne öröklét, halál se lenne. A halál
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visszarepülni a sziklák alá, de már késő volt. Az ember, akinek lába sohase érintett ha
vat, kezdetben csodálkozott, azután megrémült, mert ismeretlen fájdalom nyilallt 
talpába s egész testét hatalmába vette. A lióhanuták ott fenn gyorsan leölték állataikat, 
hogy meleg húsukkal és bőrükkel takarózva várakozzanak. S míg kucorogtak tétlen, 
ligdinápidó hangja egyre ritkábban harsogta az énekeket, amelyeket már a kicsinyek 
is megtanultak, de most senkinek se volt kedve gajdorászni. A hetedik napon 
Ugdinápidó elhallgatott. Odamentem hozzá. Csörgőit, dobjait és híres kürtjét csaknem 
belepte a szitáló hó, lába térdig fagyott, könnye perdült, a fájdalom tól-e vagy a hideg
től, nem tudni. Ahogy elhúztak felettünk a hófelhők, miután terhüket a lióhanutákra 
szórták, felragyogott a csillagsátor. A hideg ugyan megtizedelte a feljutottakat, de lát
ni lehetett az Ofivákonávét és a Párhódimulut, amint egymásnak feleselnek fényükkel, 
s most már mindenki felfelé fordította tekintetét, hogy el ne mulassza a látványt, mi
ként kerül az egyik csillag a másik mögé, ám azok nem is közeledtek egymáshoz, sőt, 
távolodtak s úgy tűnt, Párhódimulu rövidesen a horizont alá bukik. Sírva gondoltak 
haza, a kunyhóikra a lióhanuták. Felemlegették a lenti élet szépségeit, a fárasztó vetést 
és még fárasztóbb aratást, a vadászatok vidám ricsaját, az emberfejű óriástigris legen
dáit, az ételek ízét és illatát s a halottaknak kijáró végtisztességet, amiben itt fenn 
senkinek se lehet része, hiszen a szélfúvásban még tüzet se lehet rakni. Ez lenne 
Hennoládu otthona? Az öröklétet ígérő közös kunyhó? Ahol naphosszat mézet szür- 
csölnek és a fákról hulló s bűvös erőt adó ismeretlen gyümölcsök húsát ízlelgetik? S ha 
a bűvös erő alábbhagy, Hennoládu köré hajtják fejüket s úgy pihennek az illatos fű
ben és sohase vágynak vissza régi otthonukba? Egy este Ugdinápidónak úgy tűnt, hogy 
Ofivákonáve és Párhódim ulu közeledik egymáshoz. Hujjogva mutogatott mindenki az 
égre, ni, ott, ott, látod-e, pedig ősi hitük tiltotta az égre mutogatást. De most már alig 
hittek bármiben is. Aztán meg hol van Hennoládu? Itt kellene járkálnia közöttünk, 
hogy bátorítson bennünket. Itt van ő, állították a keményhitűek, csak a sziklák mögött 
bujkál, onnan lesi, mennyire vagyunk kitartóak, és megérdemeljük-e az öröklétet. 
Hamarosan elérkezett a nagy nap. Az Ofivákonáve a Párhódimulu mögé bújt szemér
mesen, mint nász előtt ura mögé az új mátka, s egyesek már hallani vélték az óceán 
robaját, a mindent elsodró víz közeledtének süvítését. Csend volt. Szüntelen serény
kedett a fagy. A hallgatózó lióhanuták egymás után jegesedtek meg azon az éjjelen. 
Reggel már csak Ugdinápi élt. Hátamra kaptam, lehoztam a hegyről. Hetekig tartott a 
gyógyulása. Mindenre emlékezhetett, ugyan szót se szólt a történtekről, csak lábát fá j
lalta nyöszörögve, enni, inni kért, feje alá friss gyékényt, amikor az előzőt átizzadta. 
Halikrával, izmos csigatesttel sikerült feltáplálnom, és csontig fagyott lába végre 
néhány lépést tett a meleg homokon. Éppen pitymallott, a napkorong vékony szeletje 
sötétvörös sávot vetett az óceánra, amikor Ugdinápi eloldotta a csónakot. Jól láttam, ő 
volt, más nem lehetett, mert a lióhanuták ifja-öregje mind ebül veszett s más nem 
lakott a szigeten. A kunyhóját is üresen találtam és hiába szólítgattam, sehonnan se

222



érkezett válasz. Viszont sokáig egy pontot láttam a nadír közelében az óceánon lebeg
ni. 0  volt az, habhasító csónakján Ugdinápi, s ahogy távolodott a végtelenbe és az 
időtlenségbe, mind kínzóbban éreztem gyötrődéséi, most is szenvedem purpurba 
vesző Ugdinápi szüntelen kínját, a kimondott szavakat s azt, ami már megtörtént, nem 
lehet visszaviszálni.

(A naplót apám élettársa, a mulatt nő juttatta el hozzám 1951 őszén Kréta szigeté
ről, miután apám hajókatasztrófában az Indiai-óceánon eltűnt. A hajót felszínre 
emelték és a legénység tetemét, kivéve apámét, megtalálták. A naplót a leveleimmel, 
néhány gyűrött fényképet és jelentéktelen személyes tárgyat apám az asszony holmijá
ba rejtette, mielőtt a nő a tragédiát megelőző napon a Fata Morgana nevű gyorshajóra 
átszállt s Adenbe távozott, hogy ott világra hozza fiát.)

Oláh Sándor: Enteriőr, 1920., olaj
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Kiss Gusztáv

Napló
-  a szabadkai „esprit locale” napilapja -

A fővárosban inkább lehetett1 jó  újságot csinálni, mint a provincián. A huszadik 
század elején a vidék zsurnalisztikája az urambátyámos stílusával, a tűzoltóparancsno
kok díszes uniformisáról költött ódáival, nagyképűségével és túlzásaival, az állandó 
alkalmazkodni tudásával2 akaratlanul is a magasba emelte a pesti lapok értékét, s on
nan kitekintve úgy tartották, hogy a vidéken nem lehet újságot úgy3 írni mint a 
fővárosban, ahhoz a vidékies bezártságból kellene átlépni a nagyvilágba, mert „mások 
ott a meglátások, az élettani megnyilvánulások, a megjelenés feltételei és a mozgató hatások” .4 
Nem csak az értékkisebbítés félreismerhetetlen célzata5 és az elbizakodottság6 mondat
ta velük, hogy ott csinálják az újságot, a vidéken legfeljebb másolják.7 Pesten a sajtó 
átalakulásáról8 beszéltek, a modern hírszolgálatról, az üzleti jelleg és a külön hírlapírói 
pálya megjelenéséről, a sokszorosítás új technikáiról és az évi (országos) majd kétszáz 
millió példányról; és korszerű témákról,9 általában a szabadgondolkodás és az agrár
feudális rend ütköztetéséről -  a sajtó demokratizálódásáról, az általános választójogról, 
a hitbizományokról, a szekularizációról, a nemzetiségi egyenjogúságról, a klerikaliz- 
musról, a korrupcióról. A sajtónak ott a kultúrmozgás,10 az új, az aktuális mindig sokkal 
szembetűnőbb,11 s ezért nagyon nehéz a provincián jó  újságot csinálni,12 szinte lehetet
len. Ha mégis lehetséges -  mert az (érték )különbségekben nem a képességekre, hanem 
a lehetőségekre mutattak13 -  akkor a pesti zsurnalisztikán nevelkedett Fenyves Ferenc 
és a Szabadkán naponta megjelenő Bácsmegyei Napló közös története a vidéki újság
írás ilyen ritka lehetőségeinek egyikéről szólt.

Vidéken a szabadelvűség, a korszerű -  kelet-európai -  polgári jogállam megálmodá
sa éppen úgy szembeállt a dualizmuskori renddel, a kiállás az új életforma és kultúra14 
mellett éppenannyi bátorságot kívánt, ha nem többet. A Bácsmegyei Napló -  ennek a 
lenézett -  vidéki kiállásnak, a szabad gondolat kultúrmissziójának a története a provin
cián. Az oldalakon majd fél évszázadon keresztül az események regisztrálásában és a 
hozzá fűzött reflexiókban a szabadkai (haladónak tartott) polgárság szociográfiája kör
vonalazódott, a jóhírű nyugatos mintákkal, az új arcú kultúra megteremtésének a 
szándékával. Az írások többek puszta híradásnál, mert látni tudták a várost és láttat
ni, sajátságos -  polgári -  szellemiségben feltárni az összefüggések formáló erejét. A 
megismerés, a tájékoztatás megkívánt egzaktságát -  az egyéni, a színes, az újságírás új 
stílusával -  a riporttal ötvözték, s ez messze kiemelte a vidéki lapok kommünikészerű 
fahangjából15. Olvasatukban Szabadka a nyugat-európai értelemben vett városok anli-
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tézise, olyan város, amil a dualizmuskori magyarországi statisztikák egyszerűen csak 
„alföldinek”  minősítettek, ahol a lakosság túlnyomó többsége nem az iparból vagy a 
kereskedelemből tartotta el magát, hanem ahol a mezőgazdaság, a parasztcsalád képez
te az élet alapvető lehetőségét. A .parasztország parasztvárosát” láttatták a magyar 
polgárság negyvennyolc-hatvanhetes szólamain keresztül, és ezekben az ítéletekben 
nemegyszer valóban létismeretekre hivatkoztak, nemegyszer valószerűtlen spekuláci
ókra támaszkodtak. Az országszerte elfogadott polgári kliséket alkalmazták, s ezekhez 
hűen a konzervativizmus és a sovinizmus mélyén a „népi”  földhözragadtságot keresik 
és tárják fel, az ipar fejletlenségét vagy az ipari élet teljes hiányát, azt, hogy a földmű
velő nép maradisága és szűklátókörűsége rányomja a bélyegét itt m indenre.16

A lap alakulástörténetének a megértésében talán segíthet Ignotus Pálnak, a 
népi-urbánus ellentéteket meghatározó, polgári demokrata újságírónak és szerkesztő
nek a magyar polgárságról kialakított véleménye. Visszaemlékezéseiben17 téves ön- és 
helyzet értelmezésről, majd az ebből következő, a „népszínművi világképpel”  való leszá
molás elhibázottságáról szól. Értékelése szerint a polgári radikalizmus „angol idézetekkel 
és statisztikai táblákkal megtámogatott”  terminus technikusaiban talán igaznak tűnhetett 
a népi, a falusi kultúra mindent eldöntő ténye, a konzervatív politika rátelepedése erre 
a népinek tartott világra, amit a „fővárosi galileisták'''' úgy harsonáztak tovább, mint je l
adást annak felszámolására, ugyanakkor,18 a szóban forgó ,j>arasztországn bármely 
összefoglaló statisztikájából világosan kiderülhetett volna, hogy az ország földműves la
kói nem úgy aránylanak a többihez, mint milliók a százezerhez, hanem legfeljebb mint 
kettő az egyhez.

Szabadkán is, a statisztika szerint a „feresó'” 19 lakosok közül 18294 dolgozott a mező- 
gazdaságban, 13415 pedig az iparban, kereskedelemben és egyéb helyen. Az arány akkor 
sem változhatott volna meg a „parasztváros”  javára, ha a külön számon tartott 2337 nap
számost a mezőgazdaság mutatóihoz adják. A szólamokból az sem derülhetett ki, hogy nem 
a magyar a „túlnyomóan”  földművelő: a kimutatás alapján a város belterületén a 46762 
lakosból 31088, a külterületén élők közül a 46470-ből pedig 23538 a magyar. Az 1918-at 
követő években, az agrárreform eredményeként -  ami a „paraszti kultúrát” célozta m e g - 
a megmaradt magyar „többség”  már éppenséggel nem paraszti. Ignotus Pál pontosan 
ebben, a téves helyzetfelismerésben és következményeiben látta a „ nagy tudású magyar 
polgárok” tehetetlenségét, „éppen azért bénultak meg cselekvés közben, mert bármennyire hada
koztak is a hatvanhetes Kozma Andorok konzervativizmusával és a negyvennyolcas Bartha Miklósok 
sovinizmusával, lelkűkben mégsem tudtak megszabadulni a negyvennyolc-hatvanhetes szólam
kincstől, amely Magyarországot „parasztországnak” láttatja.” 20

Azt nem tudni, hogy Fenyves Ferenc ismerte-e Ignotus meglátásait, de üzleti sikere
ivel végül is igazolta a fentieket a lap- és könyvkiadásban, ugyanis a létezés feltétele, a 
piac, az igények kiszolgálása a későbbiekben többször is módosította a szerkesztés szem
léletét, többször is elhagyta vagy átírta ezeket a készen kapott polgári kliséket. A piacon
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-  szabadkai tapasztalatok alapján -  „ a közönség zöme a magyarság köréből került fa’” ,21 
ezért minden külső támogatás nélkül fennmaradhatott. A harmincas években a polgári 
Bácsmegyei Napló, a kimondottan kedvezőtlen körülmények ellenére is, elérhette a na
pi 18 000-es, ünnepnapokon pedig meghaladhatta a 20 000-es példány számot, s akkor 
még nem is említettük az egyéb -  a tulajdonában lévő Minerva nyomdából kikerülő -  
kiadványokat. A szabadelvűség következetes vállalása, az eltérő értékrendek folyama
tos jelenléte lehetővé tette a pontos helyzetfelismerést, hogy kisebbségi sorsba jutva sem 
maradt tehetetlen, sőt, azokban az években érte el valódi fénykorát.

A városban tehát nem csak a sokat emlegetett, általánosan jellemzett „földm űvelő 
néppel” lehetett találkozni, a megosztottság -  a szűklátókörűség és a sovinizmus -  még
is mindent meghatározott. Az indulásánál a sokat idézett, nyugati műveltséget közvetítő 
általánosítások nem emelhették ki, hogy Szabadkán magyarok, bunyevácok, németek, 
tótok, oláhok, rutének, horvátok, zsidók, szerbek22 éltek, és hogy egyedül ezeknek lé
tezhetett talán külön-külön népi kultúrája, amit a városba is magukkal vittek, a láttatott 
spekulatív „népivel”  szemben. Ha nem is kihangsúlyozottan, de azért írtak erről a sok
színűségről is, az igényeket követve, idővel fokozatosan eltérve a kliséktől, mert a 
városiak közül „valóban”  nem „mind olyan, aki szmokingban megy el a hncertre... úriasz- 
szonyok közül volt néhány papucsban, csizmában járó bunyevác legény is. Olyan típus, mint 
aminőt ma kísért át az ügyészséghez a rendőrség, mert embert ölt. Es ezek is hallgattak szinte 
áhítattal figyeltek olyasmire, ami az ő számukra aligha élvezet” 23

A háború után, a megváltozott környezetben szembesülnek azzal, hogy elsősorban 
nem az „ipar hiánya ’ okolható az elmaradottságért, hanem -  Szabadka esetében -  a meg
lévő kultúrák nagyfokú zártsága tesz szinte lehetetlenné minden közeledést a 
mássághoz: „H áború után mindig fellángolnak a szenvedélyek s nehezen érvényesül a pozitív 
türelem s a megértés a más nemzetekkel szemben. A türelmetlenség morális rabszolgaságban tart
ja a tömeget, amely nem mer és nem tud szót emelni a hangos türelmetlenség ellen. Ez bénítja 
meg a javak kicserélésének folyamatát, és ez okozza a bizalmi válságot és ez vezet ahhoz a sanya
rú helyzethez, hogy értékek mennek tönkre, kezdeményező akaratok sorvadnak el, életek, 
egsziszetnciák pusztulnak, hogy minden és mindenki ijesztő gyorsasággal rohan az anyagi tönk- 
remenés felé. ” 24

Szabadka sajtótörténete -  a fejlettnek tartott sajtó -  pontosan visszaadta ezeket 
a zárt világokat: a különböző nyelveken megszólaló lapok képtelenek az őszinte 
együttműködésre, a fordítások (még a szépirodalom) közlése is -  ha egyáltalán előfor
dul -  kifejezetten az alkalmazkodást, a politikát szolgálta.

A városról mint városról tehát csak erős túlzásokkal lehetett írni, a jövő  sokat ígé
rő káprázatában, Fenyves Ferenc szavaival: „főleg este, amikor a sötétség eltakar mindent, 
ami csúnya, és az árnyékban megnő minden, ami szép. Ilyenkor Szabadka, az én szerelmes szép 
városom, s ilyenkor kultúrát látok, nagyvárosiasságot látok, és egy gyönyörű jövő káprázatos pers
pektívája szédíti meg lelkem ...” 2°.
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A szabadkai régi városházát-a  helyi pártoskodások nyolcvanéves, roskadozó, zsin- 
delyes tetejű színhelyét26 -  1908-ban bontották le, s a közigazgatás hivatalának 
lerombolásában néhányan a régi Szabadka szellemiségének, a halál, a megdermedtség, 
a mozdulatlanság, a tehetetlenség27 múlását ünnepelték. A Bácsmegyei Napló vezér
cikkében28 az új Szabadkáért kiáltva refrénszerűen ismételgette „ Had’ higyjük, hogy a 
régi városháza elmúlásával múlni kezd a régi Szabadka, és a város új házával együtt kezd kiépül
ni az ú j.... Az új Szabadka. amelyért küzdenek itt már néhányan, s amelyért küzdeni fognak a 
lapok a pezsgő, eleven élet modern és nagy városa lesz.”  Es a szecessziós -  mint a haladás 
harca a maradiság ellen -  új városháza ég felé törő magas tornyában a vidékiességen 
túlmutató célok, a világosságot beengedő nagy ablakaiban a felvilágosodás, a hatalmas 
és széles kapuiban a nyitottság allegóriáját vélte megtestesülni, mert a „lélekölő”  jelen 
a maga (látatott) valóságában már kínosan megért a megváltásra: „Csenevész apró há
zak csupán a templomok magasak. Az apró épületek közül szomorúan emelkedik ki néhány 
gyárkémény, amely bátortalanul ontja ki az ipari előrehaladás jelét -  a füstöt. Mintha a gyárké
mények bocsánatot akarnának kérni a földtől, hogy ők is léteznek mintha a füst, az a vékonyan 
kiáradó, szinte szomorú füst meg akarná nyugtatni a földet, hogy Szabadka nem iparos és nem 
kereskedő város, hogy itt még a föld az úr. s hogy az emberek élete, boldogsága erre még mindig 
kizárólag attól függ, hogy esik-e májusban eső. s nem veri-e el a szőlőt a jég. Oh, mert a szabad
kai mezőgazdaság sokkal inkább külterjes, semhogy a természet befolyásától csak némiképp is 
emancipálódhatna...Nincs itt haladás, nincs itt változás még ebben sem. Valahogy úgy van, hogy 
irtózunk a változástólA „tényleírás”  folytatásában a gazdák többsége még mindig kine
veti azokat, akik mást és másként akarnak termelni, az iparosok bizalmatlanul 
hallgatják, akik a nyugatról beszélnek, a kereskedők félve nézik, hogyan szakítanak a 
vállalkozóbbak a patriarchális hagyományokkal. És a „kultúra” , amiről a lap munka
társai oly nagyon szeretnének írni, még nem létezik: „Kevés az intelligens, művelődést, 
kultúrát szomjúhozó lélek és nincsenek kultúrintézményeink, melyek ezek szükségleteit kielégíte
nék és új nemzedéket, új harcosokat nevelnének a jövő kultúrája számára. ”

A régi városháza lebontásának évében, a nyugati szellemiség29 jegyében indult el új 
alakban és tartalommal a Bácsmegyei Napló. Öt éves jelenléte után fiatalok kerülnek a 
szerkesztőség élére, fiatalos ambíciókkal és munkakedvvel, Fenyves Ferenc elképzelése
ivel, a város múltjának és jelenének kritikájával, egy „iij nemzedék”  és „kultúra”  
megteremtésének az ígéretével: „Töretlen utakon akarunk haladni, s nem riaszt bennünket 
az akadályok elénk tornyosuló ar/a...30 A haladást szolgáljuk minden téren. Két dologtól óvako
dunk: a konzervativizmustól és az unalm,asságtól... nem áldozatot kérünk a közönségtől, hanem 
jóakaratúfigyelmet azok iránt az eszmék iránt, melyeknek szószólói vagyunk” '*1 A szerkesztő
ségi vallomásban a „töretlen utak”  a haladás útjai, a „kultúra uí/ai” 32, mert a „kultúrát”
-  hivatkozva Ady Endre gondolataira -  nem lehet megkerülni: „... mert Magyarországot 
még az a szerencse se érte, hogy hirtelenül fölgazdagodott polgársága teremjen. Nálunk hiány
zott s kulturhistóriánkból már végleg ki is hullott a mi saját Voltaire korszakunk, avagy az előtte
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és utána való...Vagyvagy: vagy vagyunk humm-előörsök, új leendő kultúra barbár prófétái vagy 
részesei akarunk lenni az igazi Európa kultúrájának."^

A vagy-vagy nem kérdés -  a nyugat és a kelet választásában az igaz út csak a 
nyugat polgári kultúrája lehet, a jelen keleti despotizmusával. maradiságával, faragat- 
lanságával, iskolázatlanságával, stb. szemben. A nyugat kultúrája polgári (demokra
tikus) kultúra, ami „szabad és független gondolatvilágával és észjárásával áldásos a társa
dalmi és gazdasági tevékenységre, haladó irányú minden munkálkodásában”.34 A szabad 
gondolkodás a maga „gondolatvilágával” , a személyi szabadság a maga „észjárásával”  
lesz a fundamentuma az igaznak, az újnak, a polgárinak. A fiatal újságírói tapasztalat 
is megerősítette, hogy a polgárság (és demokrácia) csak akkor létezik, ha a polgár pol
gárként cselekedhet, ha lehetősége van individuumként szabadon választani, 
választásaival önmagát meghatározni, ha az állami (bürokratikus) irányítási rendsze
ren kívül is szabadon kezdeményezhet és szerveződhet egy kérdés megoldása érdekében
-  mindezzel kialakítva egy új életformát, a polgári (demokratikus) kultúrát. A demok
rácia mint politikai hatalom elsősorban olyan hatalmi formát jelentett olvasatukban, 
ami megvédi a polgárok szabadságát a visszaélésektől (a hatalomtól), ami biztosítja az 
individuális és kollektív jogokat, ami előfeltétele lesz egy saját -  kelet-európai -  kultú
ra forrásának. Adyval együtt az alakuló „városos Magyarország”  urbánus erejében 
bíztak, ahol majd eldől a „dem okrácia, a kultúra, s ha úgy tetszik -  a magyarság sorsad5 
„ Ezt akarja” Fenyves Ferenc, Fischer Jákó és a szerkesztőség többi tagja: „...az országos 
politikában a szabadelvűség nemes hagyományain épült radikális haladást, a városi politiká
ban pedig a városi polgárság életigényeinek kielégítését...n'i(>

Az új „életigények”  ellentétek sokaságát feszítette egymásnak, talán legszembetű
nőbben a hirtelen gazdagodó, külsőkben városiasodó provinciát a polgári kultúra lassú, 
erőtlen kezdeteivel, s ezért is kételkedhetett őszintén a polgári kultúra könnyű és gyors 
kivirulásában a Bácsmegyei Napló Jaj, de nagy falu ez a város című rovata: „...És fontos 
az, hogy mi nagy városról, palotasorokról, s egyéb ilyen gyerekes naivitásokról álmodunk. Hát 
ugyan honnan veszünk ebbe az új Szabadkába új szabadkaiakat.” 37 Az „új kultúra”  új embe
reket kívánt, a polgári szabadelvűség pedig kávéházakban, klubokban, könyvtárakban, 
különféle katedrákon talált megértésre, távol és különbözve a „felszabadítandó”  töme
gektől és azok jellegétől. Az új szerkesztőség tisztában volt a sajtó hatalmával, annak 
embert formáló erejével, és készült a „felszabadítandó energiák” irányítására, -  aho
gyan vidéken nevezték -  a kultúrmisszióra, az „ideára” , ami szerint egy szép napon 
„mindaz az energia, mindaz a vágy. ami most bicskázásban tombol és vérontásban meg borfo
gyasztásban nyilvánul meg, kultúra-éhségé válik Milkó Izidor, a polgáriasuk irodalom 
egyik tekintélye a közös értékekben gyorsan megtalálta a közös hangot a fiatalokkal, rá
mutatva a politikai szocializáció elsődlegességére, a nevelés „döntő hatására” az 
..emberjogok kivívásában” 39. Az egyén polgárrá történő felkészítésében, a szabad szemé
lyiség „megteremtésében”  megfogalmazódik az „észrevétlen”  irányítás szükségessége, a
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könyvek és az újságok kiadásának fontossága, a „szociális" érzékenység, a „humánus” 
felfogás, a „jogkiterjesztésre való hajlandóság” 40 megteremtésének a célkitűzése, mert: 
„... ha már nem biztosíthatjuk a jövőt az ifjúság számára, legalább biztosítanunk kell az ifjúsá
got a jövőnek, hogy ha akár békés, akár harcos módon fordulat áll be a szociális világban, az 
ifjúság, a jövendőnek reménységes nemzedéke ne védelmezze a reakció sötét lobogója mögött az 
avult társadalmi rendet, de a haladás világos zászlaja alatt küzdjön a nemzet és az emberiség jo
gaiért és boldogulásáért/ ” 41

A „ jö v ő  előkészítésében: a lapszerkesztés megtervezése -  tekintettel a helyi állapotok
ra -  alapos körültekintést igényelt. Fenyves Ferenc németországi tanulm ányújáról 
visszatérve, a ránézésre jelentéktelennek tűnő, alig huszonnégy oldalas füzetszerű, 
1912-ben kiadott jegyzeteiben -  a német újságírásról és a magyar újságíróról42 -  ösz- 
szegezte a módszert, azokat az elveket, melyek meghatározók először a szabadkai, majd 
később a vajdasági/jugoszláviai magyar polgárság alakításában. Bevezető gondolatként 
nyíltan, szinte diktátumként adta meg újságírásának lényegét: az újságíró a reformok 
eleven vágya s a meglévő intézmények élő kritikája.43 Az alaphelyzet, a bíráló szellem, 
a múlt és jelen eddig is gyakorolt kritikája most kiegészült a németországi üzleti szem
lélettel, s az ezekből levont konzekvenciák rajzolták meg a szerkesztés új profilját: 
hogyan lehet az igényeket kiszolgálni (ez üzleti érdek) és formálni nyugati polgári szel
lemiségben (ez cél) a magyar publikumot.

A németországi nyomdák és lapkiadó-vállalatok nagyságát és felszerelését megcso
dálva, a magyarországi sajtókérdés megoldását a teljes kapitalizálódásban látta, egészen 
pontosan az életképes, valóban közszükségletet kiszolgáló -  éppen ezért -  tőkeerős la
pokban. A piaci körülmények között fennmaradt újságnak -  a tapasztaltak alapján -  
nagyobb a jövedelme, megszervezheti önálló hírszolgálatát, áldozhat a technikai eszkö
zökre, megfizetheti a jó  -  a hivatásos -  újságírót, aki utánajárhat az eseményeknek és 
az igényeknek. Ahol a közszükséglet kiszolgálása elvárás, mert ez határozza meg a lap 
nyilvánosságát, a nyilvánosság pedig a profitot, és ahol a nyilvánosság nagysága -  a pénz
-  a továbbiakban már kényszerítő erő a publikum kiszolgálására: de ami talán a legfon
tosabb, lehetősége nyílik az anyagi és a szellemi önállóságra. Az önállóság a provincián 
pedig valódi ritkaság, mert a Bácsmegyei Napló keletkezéséről is feljegyezték, hogy 
„ Mamuzics Lázár volt a polgármester, s az ellene felsorakazó ellenzéki párt, amelynek ők, dr. 
Bíró Károly, dr. Lipozencsics Lázár és néhány más befolyásos ember volt a vezére, a „Lázó” ellen 
csinálták a lapot...s ez elég indok volt lapalapításra.” Újságíróra nemigen volt szükség, a 
szerkesztést a nyomdász vállalta, s mindig akadt egy fiskális, tanító, vagy egy jó  ivócim
bora, esetleg félbemaradt jogász, aki kevés ellenszolgáltatásért besegített -  szó szerint
-  a lapcsinálásba.44

A gondolatsort folytatva, az embereket a városban történtek érdeklik, mindaz, ami 
meghatározza mindennapjaikat, ami nem csak hivatalosan hangzik el, mert egy helyi 
napilaptól a helybeliek igazi és számukra fontos helyi híreket várnak, nem pedig ártat
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lan tudósításokat, dicshimnuszokat vagy áltudományos értekezéseket. Vagy mi haszna 
annak az újságnak, ami a legszebb erkölcsi tartalomtól csepeg, de senki sem vásárolja, 
tehát nem is olvassa? -  teszi fel a kérdést Szabadkán, ahol az ártatlanságról szóló és a 
kényelemet hirdető példák bizony már hagyományra tekinthettek vissza. A közszükség
let alapján megszerkesztett lapot -  a helyi viszonyokat is jó l tükrözve -  olvassák, közben 
a publikum „...ebben a keretben. az újságok elmondása és az azokhoz fűzött reflexiók keretében 
eltűri, hogy kissé tanítsák. ízlését fejlesszék s ismereteit nagvobbítsá A\” 45 Az olvasóközönséget 
észrevétlenül irányítani, nevelni kell. „egy nagy és eszméinket megértő publikumot.” 46 Mert 
Fenyves felismerése17 arról szólt, hogy az intézményesített oktatáson kívül nincs más, 
ami úgy szolgálná a „kultúrát” , mint az újság: „ Egész sereg ember nem olvas mást. csak az 
újságot s a felnőttek oktatását az állam, rá is bízta az újságokra. ” A közönséget -  a szabadka
it, a „nem városit''Vó-  meg kellett hódítani a polgári eszméknek, méghozzá jó  újságírókkal 
és neves írókkal, és ezért lett -  Havas Károly szavaival49 -  eleven és lármás, ezerfélét 
megpróbált: „ Ez a kultusz egészen fantasztikus ötleteket támasztott, mert a kínai írást utánoz
ták a címekben és egymás alá szedték a betűket. A Napló kezdett népszerű lenni és emelkedett a 
példányszáma. Ahogy emelkedett a példány száma, úgy bővült a szerkesztősége.” 50 Ott volt min
den eseménynél, a „valóságot” , a radikális emberi témákat, a szenzációt vadászta, és 
vállalta a rendkívüli -  akár vidám, akár szomorú -  történetek oknyomozását, minden
ről írt „érdekesen” mindenkinek, és ez kiemelte a vidéki lapok egyszólamúságából. 
Délutánonként Fenyves Ferenc Budapestről értesült telefonon a világeseményekről, a 
képviselőházi vitákról, a főváros politikai, művészi és rendőri híreiről, s ezek a „talló
zások”  váltották fel a megszokott régi stílusú vezércikkeket, a „világhorizont 
szempontjából” 51 láttatva és bírálva az eseményeket. Újítás volt ez a vidéken, ahogyan 
újítás volt az esti megjelenése, ahogyan beszámolt az aznapi eseményekről: „aki olvassa 
azokat a régi lapszámokat, megállapíthatja, hogy a Bácsmegyei Napló stílusa a tiszta ítéletű vi
lágpolgár beszédének. a francia gamin aranyos derűjének és az irodalomba bekapcsolt 
gondolkozó nézeteinek szerencsés és merész keveréke...” '*1 A riport az újság gerince és műfaja, 
a pontos, a megbízható, de a mégis színes, élvezetes és egyéni írás, mert ezzel a közön
ség elvárásának tett eleget, az pedig izgalmas, de valós történeteket kívánt. Az elv 
egyszerű, minden ami érdekes, azt ki kell taposni, fel kell tárni és úgy kell szervírozni, 
hogy az olvasó „átélje”  az esemény minden izgalmát.53 Riport-sorozatai országos vissz
hangra találtak, például a Haverda-per idején a pesti lapok a Bácsmegyei Napló anyagát 
vették át és dolgozták fel. A lap nyilvánosságát hangsúlyozva, a hírrovat feltöltéséhez54 
a publikumot ösztönözte az együttműködésre. A piackutatásnál -  Szabadkán talán elő
ször -  kérdőíveket használt, s ez segített a profil alakításában.

Sikerességének köszönhetően a provincia elzárt életében a polgári „kultúra”  nyitot
tabb mintái is megjelentek: az újságírói szervilizmus, a helyi hierarchia tekintély
elvűsége, a zárt és minden mást kizáró értékrend már a gúny és az irónia tárgya, a szé
gyenteljes állapot megvetett forrása. A későbbiekben is mintaértékű a Bácskai Hírlap
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ellenében publikált állásfoglalása, az alkalmazkodás elvetésének nyílt hangsúlyozása 
ott, ahol a kötött formától minden eltérő' botrányosnak, üldözendőnek minősült, ahol 
a személyi (alkotói) szabadság -  Magyarország harmadik városában -  még mindig nem 
kívánt különlegesség. A Világ 1911-ben közlte Csáth Géza egyik „tárcáját” , s ebben so
kan -  a Bácskai Hírlap cikkírójával együtt -  az elhunyt szabadkai Gaál Ferenc 
zeneszerzőt látták „meggyalázva” , mert „az már nem költői szabadság, hanem visszaélés, ha 
valaki ismert alakokról kellemetlen dolgokat ír ki...". A Bácsmegyei Napló válasza pedig me
részen lázadó volt a provincián: „...de az bizonyos, hogy a költői szabadságot úgy korlátozni, 
mint ahogyan azt a B. H. cikkírója akarja, annyi volna, mint ráparancsolni az íróra, hogy csak 
ezt és csak így láss és másként ne lásson, és ne merjen az ellen a felfogás ellen írni, amit a köz- 
tudat̂  már szankcionált.” 55

Új a radikális polgári politikája, már a Világ megjelenése előtt elkötelezetten vallja 
a szabad gondolkodást, a szabad oktatást, az egyenlő választójogot, és a nemzetek egyen
jogúságát. Liberalizmusa a nemzetiségi politika hibáit támadja, cikksorozatot közöl 
Jászi Oszkártól a bunyevác kérdéssel kapcsolatban, s azon kevés magyar újság közé tar
tozott, amely elutasított minden uszítást.56

És a pesti szerkesztőségekben lassan elfogadták ajánlólevélnek, ha valaki a 
Bácsmegyei Napló köréből érkezett.

A lap az összeomlás után a nyugati polgári demokráciák, elsősorban a francia tér
hódításában -  Károlyi Mihály és Jászi Oszkár belgrádi57 sikerében -  reménykedik. 
Például Havas Emil leközölt beszéde is csak ennek vonatkozásában58 értelmes, aki a 
magyar Nemzeti Tanács megbízásából és a szabadkai magyar polgárság nevében üdvöz
li a városba bevonuló „antant küldöttséget mint egy demokratikus, szabad állam küldötteit 
az új, magyar demokratikus nép nevében ’ 59

A létrejövő új állam azonban távol állt a nyugati szellemiségtől. A történések sodrá
ban, a várt nyugati eszmék győzelme helyett, egyre gyakrabban teszik fel a „mi lesz 
velünk” 60 kétségbeesett kérdését. A lap nem kerülhette el a cenzúrát. A letiltott írások 
után -  a tiltakozás jeleként -  nem tördeltek másik szöveget, egyedül a CENZURAZVA 
figyelmeztetést nyomtatták a hasábok üresen maradt helyére.61 A hatalom rendeletben 
utasította az engedetlenség nyomainak eltüntetésére, aminek -  a sajtószabadság védel
mében -  nem tett eleget, sőt a tiltott gondolatokból is közölt, és mindez 1918 utolsó 
napjaiban a betiltásához vezetett. Fenyves Ferenc visszavonult, majd ismét szerkeszt, de 
közvetetten élete végéig megmarad a befolyása, a lap történetében pedig új és újabb pró
bálkozások, szerkesztők, betiltások váltották egymást.

András Ernő, az alapítók egyike, a „háború  előtti idők”  sajtószabadságáról megem
lékezve valójában a jelent minősítette: „...nem is tudja mi az, látható és láthatatlan cenzor 
nélkül, szabadon, teljes függetlenséggel írni, minden másra való tekintet nélkül önmagát 
adni...Mi, akik részesei voltunk ennek az irigyelt, boldog zabolátlanságnak, sóhajtva emlékezünk 
vissza: -  Csoda-e, ha pusztul a világ?n(>2 A cenzúrák, a hírhedtté vált névelemzések, az ál-
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lampolgárság fölülvizsgálata, a szavazati jog megvonása stb. alapjaiban számolta fel az 
egyéni szabadságot. A hatalomváltás, a politikai kultúra megváltozása viszont határo
zottan körvonalazta az addig kialakult -  nem csak a magyar -  polgári szellemiséget: a
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jogfosztottság állapotában a tiltakozások, a civil kezdeményezések meglétében,63 a sze
mélyi és a kollektív szabadság követelésében. A hivatalostól eltérő elképzelések egy 
része a nyilvánosság előtt kizárólag a sajtó közvetítésével jelenhetett meg, igaz, állami
lag gondosan ellenőrizve, de mégis csak a publikum elé kerülve, a magyar kisebbség 
helyzetében pedig egyedüli lehetőségként a véleménynyilvánításra. A lap a magyar ol
vasókra, a magyar közszükségletre hivatkozott, közvetítette a „civil szféra ’ érdekeit, a 
hivatalostól is eltérő hangokat, s ezzel elkerülte a teljes politikai megalkuvást.

A pécsi lapok ellensúlyozására, kimondottan üzleti érdekből, mérlegelve a közszük
ségletet, az új piacok meghódításának esélyeit, próbaképen Baranya magyar vidékeinek 
tájékoztatását is felvállalta. A siker nem maradt el, s ez elvezetett ahhoz a felismerés
hez, hogy a helyi vonatkozásokon túl a délszláv állam egész magyarságát is 
szolgálhatja.64 Fenyves Ferenc és Dettre János kidolgozásában a szerkesztés régi kon
cepciója kiegészült az országos magyar igényeket átfogó törekvéssel. A magyarság 
helyzetét meghatározó délszláv történéseket gondosan figyelemmel kísérte, s a gyors tá
jékoztatásért szerkesztőséget tartott Újvidéken, Belgrádban és Zágrábban, de ezzel egy 
időben önálló külföldi hírszolgálatát Budapest és Bécs közvetítésével is megszervezte.

A régi rend összeomlása magával hozta az identitás válságát általában, a megszokott 
életforma eltűnését, az addigi értékek, elvek tagadását,65 de a helyére álló új minden 
körvonala nélkül,66 megteremtve ezzel a bizonytalanságot, nemegyszer a kilátástalansá- 
got. Az önkeresésben az egyén és az (ú j) állam kapcsolatára kérdeznek rá, a magyar 
kisebbség polgári lehetőségeire, az egyforma jog  eszméjére67, arra, hogy a kisebbség is 
„népegyéniség” , s a demokrácia jogegyenlősége, annak eszméje minden „népegyéniség
nek”  biztosítja a nemzetkultúrális önrendelkezési jogot. Ezt az ideális mintát korán, a 
húszas évek elején Jászi Oszkár szavaival fogalmazzák meg: „... A magyarság mint nem
zeti kisebbség kizárólag őszintén demokratikus és szociális programmal szervezkedhetik és 
boldogulhat. Egy nemzeti kisebbség, amely nem az emberi egyenlőség megrendíthetetlen alapjá
ra helyezkedve igényli az emberi jogokhoz tartozó nemzetkulturális szabadság érvényesülését. az 
önmagának mond ellent. s annak törekvései soha sikerrel nem járnak. Csak az igényelhet jogot 
a maga számára, és csak az igényelheti e jog zavartalan gyakorlásának a biztosítását is, aki ezt 
nem kiváltságképpen a maga számára igényli, hanem meggyőződésből mindenki javára 
követeli...” 68

A lap mindig is meggyőződésből követelte, Fenyves Ferenc -  az új helyzetben -  még
is keserűen állapította meg, hogy a régi nemzetiségi politika hibáit hatványozott 
mértékben ismételték meg a magyarsággal szemben azok, akik maguk is érezhették, mit 
jelentett meg nem értett kisebbséghez tartozni. Mert lehangoló az, ha a jelenlegi „több 
ség”  között nincs egy Jászi Oszkár, vagy egy liberális Bácsmegyei Napló, aki „szói emelne 
a magyar nemzeti kisebbség mellett. Az üllőből kalapács /eí/.” 69

Az oldalakon a „magyar kisebbségi politika ’ -  a lehetőségeket mérlegelve -  nemegy
szer a neotradicionalizmushoz menekül, a helyi „magyar néplélekhez\ megindokolva az
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összetartozás természetességét, s nem utolsó sorban igazolva ezzel politikai tevékenysé
gének legitimitását. A pártok bevonták a küzdelmekbe, a „kisebbségi”  politika pedig 
rátelepedett a lap szemléletére, megkérdőjelezve a szabadelvűség aprioritását: „4  párt
harcok idején nem lehetett semleges maradni, nem lehetett félrevonulni, különösen nem. lehetett 
egy újságvállalatnak. A beavatkozás azonban ezer veszéllyel járt, mert az ellenfelek kibéküllek és 
közös erővel verték el a port a szerencsétlen magyar újságon, amely kényszerűségből valamelyik 
akciójukban velük járt1'170 A „polgári (demokratikus) kultúra” fogalomköre ilyenkor háttér
be szorult, s helyét az „etnikai fai/tóra” megkívánt távlatai töltötték ki, ahol „a 
nemzetkultúrális szabadságjogok egyetemessége” helyett a közös (magyar) múlt, mítosz, vér, 
terület és a nyelv lett a leghatékonyabb eszköz, hatásosabb mint bármilyen „politikai 
praktikum” a magyar kultúra m e g -é s  összetartásában.71 A falusi táj lelke, színe lett a ki
indulópont, s a korábbiakban elátkozott parasztország és parasztváros” mítoszára -  
ellentmondásosan -  az új helyzetben építeni lehetett, igazolni a népivel az elkülönülést 
és a megkülönböztetést. Szegedi Emil, a Napló múltjáról szólva, a húszas években falu
kutató ambíciókról, a vidék feltárására kiirt pályázatokról beszélt, a népi kultúra 
tisztaságáról, autentikusságáról, mint az egyedüli természetes forrásról, olyan törekvés
ről, ami szemben állt a korábban hirdetett elvekkel. A neotradicionalizmus oldotta a 
feszültségeket, pontosan kijelölve az egyén helyét és szerepét a közösségben, ahol az 
„ősinek”  és az „öröknek”  tartott szigorú hierarchiában már nem volt fontos a polgári 
értelemben vett identitás gondja.

Függetlenedett a magyarországi sajtótól, a diktatúrák szellemétől, de a délszláv na
cionalizmusoktól is, s kiútként -  a „népegyéniség”  hangsúlyozásaként -  felvállalta a 
„vajdaságiasságot” , ami néhány évvel korábban még -  a vidékiesség szinonimájaként -  
„inkább gúny, mint dicséret számba ment1'11'1 A fogadtatás nem volt egyöntetű, megszólal
nak az árnyaltabb hangok, sőt, helyet kapott az egyszerű tagadás is. A lap profilját 
azonban kétségtelenül ez a kérdés, és a hozzá kapcsolódó vita alakította a két háború 
közötti korszakban. Továbbra sem mondott le a szabadelvűségről, elvetett mindent, ami 
akadályozta az egyéni törekvéseket, ami egy közös esztétikai-eszmei platform kialakí
tásához vezetett volna. A többszólamúság pedig megtűrte az egymásnak ellentmondó 
gondolatokat, a népies, falukutató programokat, vagy a világpolgári egyetemességet fel
vállaló tervek sokszínűségét, mert a jövőt, a kisebbségi létet a szerkesztőség egyedül 
liberális alapokon tudta elképzelni. Jelentősége pontosan ebben mutatkozott meg, hogy 
fóruma volt a vitáknak, hogy segített a helyzetfelismerésben.

Az olvasópublikum egy kiadóvállalatnak -  üzleti szempontból -  a létezés kérdése. 
Fenyves a magyar könyv szomorú sorsát emlegette, hogy a húszas években a magyaror
szági könyvkiadás nyolcvan százaléka fordítás, a megmaradt nagyobb fele pedig 
részletre eladott gyűjteményes, díszkötéses nyomtatvány, s az utódállamok magyarsága
-  nem lévén más választása -  ezt a „csillogó himihumit"ri jó l fizető gyarmatként drága 
pénzen felvásárolta. A sajtónál sem volt jobb  a helyzet. A háború előtt a legtöbb lap nem
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vezetett irodalmi rovatot, és a ritkán előforduló egy-egy kritika vagy tárgyilagos könyv- 
ismertetés legfeljebb a szerkesztők lelkiismerelének a megnyugtatását szolgálhatta. A 
közönyt a publikum igényeivel magyarázták, hogy az nem könyvolvasó, a sajtó pedig 
kénytelen igazodni ehhez, elfogadni a mostoha viszonyt. Apró adagokban, könnyen be
fogadható formában tálalták fel azt az ismeretanyagot, amivel egy művelt embernek -  
ízlésük szerint -  rendelkeznie illett. Versengés folyt az ünnepi számok nagyságáért, s ezek 
a vaskosra dagasztott kiadványok szinte megakadályozták az olvasót, hogy ünnepna
pokon, amikor újság nem jelent meg, könyv kerüljön a kezébe. Tartalmuk pedig valósá
gos szatírája volt. az irodalomnak: kikényszerített vagy kikönyörgött töredékei az írói 
munkáknak, rosszabbik esetben naiv vagy öntelt megnyilatkozásai a dilettantizmusnak.

Fenyves Ferenc tisztán látta, hogy a mecénások kora lejárt, a pártfogók esetleg se
gíthetnek egy-egy írón vagy kiadóvállalaton, de a kultúrán nem. A vajdasági magyar 
kultúra meglétéhez, így az irodalom létezéséhez is, nélkülözhetetlen a hiány felismeré
se. Az évente eladott 50 000-60 000 kalendárium, a naponta vevőre találó majdnem 
30 000 magyar újság és a korábban is jó l jövedelm ező ponyvaregények piaca -  üzleti 
értelemben -  az írott szó iránti igényt bizonyította. A száz-százhúsz könyvelőfizető 
helyett, a szükségletek kisérésével, találni lehetne ezer-ezerötszáz előfizetőt, ami talán 
természetes kezdete és talaja lehetne az irodalomnak. Ellenértéket kell felmutatni 
az újság- és könyvolvasó néhány dinárjáért, hajlandóságot a hiány, a (köz)szükséglet 
kiszolgálására, s ezek értelmében a „vajdasági könyv és újság" csak „helyben”  születhet 
meg, amennyiben szolgálja az igényeket, amennyiben érték, vajdasági érték. Egyedül 
csak így lesz képes megmaradni, hatni az itteni magyar lélekre.74

Az elkövetkező húsz év az elképzelés helyességét igazolta. Kiadóként mintegy 
félszáz könyvet jelentett meg, több emlékezetes kötetet, ezek között is a magyar riport
irodalom egyik sikerét, Tamás István munkáját, akit a lap fiatalon küldött ki Párizsba 
tanulni és tudósítónak. Egybegyűjtve találjuk ebben „öt világrész” 75 embereinek vallo
másait, beszélgetést Verlaine fiával, valamint Mestrovics Ivánnal, Josefin Baker-rel, 
Picassóval... s mindezt Kosztolányi Dezső bevezetőjével. A lap tulajdonában lévő 
Minerva nyomdát -  mások kiadásában -  száznál is több könyv hagyta el.

Felismerte a kisebbségi újságírás egyik feladatát, a többséggel történő irodalmi kap
csolatok fenntartását. Délszláv költők versei, elbeszélései jelentek meg fordításban 
Franyó Zoltántól, Szenteleky Kornéltól, Debreceni Józseftől, Mikes Flóristól, Simon 
Sándortól, Csuka Zoltántól... A műhely eredménye a Bazsalikom, a modern szerb köl
tők antológiája, Szenteleky Kornél és Debreczeni József válogatása.76

A korábban felvállalt „pesti” , nyugati értékrendnek csak kevesen tudtak és mertek 
megfelelni, s a helybelieken kívül, akikre még számíthatott a lap, azoknak egy része vagy 
Magyarországon élt, mint Kosztolányi Dezső, vagy Magyarországról emigrált, nem vaj
dasági magyar. így az oldalakon -  nem csak másodközlésben -  az írások alatt ott
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olvasható Karinthy Frigyes, Benedek Marcell, Kodolányi János, Móricz Zsigmond, Ba
bits Mihály neve is...

A „riportlap”  összpontosított a magyar vajdasági keretre, annak gazdaságra, okta
tására, művészetére, egyszóval egész életére. Irodalmi rovatot nyitott, felkutatott és 
lehetőséget nyújtott a helyi íróknak. A vajdasági magyar irodalom megszületéséről be
szélt, s többször is megkísérli a „vajdasági író”  fogalmát tisztázni, megtalálni benne a 
megkiilönböztetőt, a sajátságost. Az elképzelés a „vajdasági magyar irodalom legelső” kö
zös megnyilatkozásában -  a Dettre János és Radó Imre szerkesztésében megjelenő 
Vajdasági Magyar írók Almanachjában77 -  került a publikum elé, „demonstrálva”  a 
vajdasági magyar irodalom létezését, az „elszakadt magyarság kulturképességét”  és „tör
ténelmének folytonosságát” .78 Nemzeti sorsközösséget emlegetnek, s ez a közös nevező 
ekkor még elegendő az együttes fellépéshez Borsodi Lajosnak, Csuka Zoltánnak, Dettre 
Jánosnak, Fenyves Ferencnek, Havas Károlynak, Milkó Izidornak, Radó Imrének, 
Szenteleky Kornélnak, Tamás Istvánnak... Az első kísérletet még néhány almanach ki
adása követte, folyamatosan mérlegelve és tervezgetve egy különálló, „nívós és 
reprezentatív” irodalmi folyóirat79 lehetőségét, ami végül is megmaradt lehetőségnek, 
mert egyszerűen csak az „olvasás öröme” a későbbiekben már nem jelentett összetartó 
erőt.80 A kiadott antológiák válaszok a szerkesztőségtől arra a sűrűn feltett kérdésre, 
hogy van-e magyar irodalom a vajdaságban: „ ez a nem is teljes seregszemle talán bizonyít
ja . hogy van..” *1 Szenteleky Kornél elismerte, hogy a Bácsmegyei Napló sokkal több volt 
egy napilapnál: a vajdasági magyarság első irodalmi fóruma, „ életrehívója, megteremtője 
az itteni magyar irodalomnak”, s nélküle „talán sohasem vagy mindenesetre sokkal későbben 
jutott volna levegőhöz és élethez...ez irodalomtörténeti tény melyet elvitatni letagadni, gonosz és 
gálád hazugság lenne,” 82

Ez a kiindulópont, s így már érthető, ha az oldalakon egy évtizedre visszatekintő vi
tának, a vajdasági identitás kérdésének az összefoglalásába kezd Fenyves Ferenc az 
1928-ban kiadott almanach előszavában. A kezdet tehát a vajdasági magyar irodalom: 
„Vagyok, tehát születtem.... Hogy mikor és hol, nagyon nehéz megmondani Mint külön vajdasá
gi irodalom nem léteztem addig, míg külön Vajdaság nem volt.” ® Körüljárja a létezés 
lehetőségeit: a kizárólag itt élők a vajdaságiak, „akik itt nálunk és köztünk magyar nyelven 
nyilatkoznak meg” ,84 vagy esetleg azok lehetnek mások is, mert „ az írók, a vajdasági írók is 
innen származtak el vagy legjobb esetben itt laktak. Milkó Izidor (Baedeker), akinek a magyar 
irodalomban ismert neve és elismert munkássága volt, a Vajdaságban lakott, de nem volt vajda
sági író.85 ...Kosztolányi Dezsőt, Móra Ferencet, Somlyó Zoltánt, Sz. Szigethy Vilmost nem lehet 
kihagyni a vajdasági irodalom, antológiájából, ha nem is a vajdaságban élnek” 86 Valamint a 
tartalom, a „vajdasági”  jelző mennyire kívánja meg a helyi „koloritot” , és ha jelen len
ne, az milyen mértékben tenné az írásokat eredetibbé, „ vajdaságibbá” ? Az egészet egy 
szójátékkal oldotta fel: a vajdasági irodalom =  irodalom a Vajdaságban,87 mert a lap 
szerint nem megyék és országrészek alapján mérik az irodalmat, ugyanis az egyetemes
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szellemi kincse mindazoknak, akik ugyanazon nyelven beszélnek, sőt közvetve az álta
lános emberi kultúrának is. Legfeljebb arról lehet szó, hogy az illető irodalom  az illető 
nyelvterület szellemének (is) legyen a „tükre” , és az ott „élő emberek gondjainak, érzései
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nek és ideáljainak'’ (is) adjon hangol. Az ilyen értelemben vett író és műve, talán nem 
annyira a couleur locale, mini inkább az esprit locale-nak a megnyilvánulása...88

\ ,,vadasági érték” megteremtésén fáradozott, természetesen a már említett üzleti 
módszerekkel. Az államilag támogatott lapok között megtett mindent a fennmaradásért, 
a beküldött és közölhetőnek ítélt írásokat becsületesen megfizette, és amikor csak tehet
te, bevonta a publikumot is a „munkába’ ’': novella- és regénypályázatok kiírásával 
ösztönözte az irodalmat, melyeket nagyobb pénzösszeggel igyekezett vonzóbbá tenni. 
Előfordult, hogy az olvasók véleményét is kikérte az értékelésénél, mert „ az olvasónak a 
maga pénzéért joga van úgy és olyan kritikát mondani, amilyen az ő lelkületének, természetének 
vagy pillanatnyi hangulatának a legjobban megfelel.” 89 A szerkesztőség részéről valóban 
nem volt túlzás azt állítani, hogy a lapot maguk a „vevők”  írják. Azonban mégsem volt 
ez öncélú, a kapcsolatot, az összhangot keresték az írók és az olvasók között.

Hogy az üzleti szellem lehet-e „értékteremtő”  az irodalomban, illetve pályázatok
kal teremthető-e irodalom, arra Ignotus Pálnak, a „ nagy Ignotus” fiának Milkó 
Izidorhoz címzett Az elmés Il-ik Fridolin című kvázi „pályaművének”  ironikus sorai ad
ják talán a legmegyőzőbb választ: „En, nem is annyira hiszem, hogy az irodalom szeretetéért 
volt oly sok pályázó, a munkátlanság, nagyságos Baedecker ur. ez szülte a 189 novella nagyobb 
részét, nincs pénz. E munkához az anyag alig kerül valamibe, egy kis papir, meg egy író-toll kell 
hozzá, és remények születnek, hogy hátha...hátha... Szegény Iső Fridolin...” '®

Az „esprit locale”  a harmincas években kitapinthatóan vonzó a lap körében, 
azokban az időkben, amikor -  a „népi fóldhözragadtság” mítoszát kihasználva -  a naci
onalizmusokkal együtt élő diktatúrák szó szerint gettókba hajtották a „népeket” , 
amikor könyveket, embereket és városokat hamvasztottak el, amikor az érvek helyett 
egyszerűen „zsidózták” , szerencsésebb esetben „ nagy-magyar-zsidózták”  a szerkesztősé
get. Ragaszkodtak az „esprit locale” -hoz, mert az egyetemesebb, mert az nem egészen 
„evilági” , mert egyedül szellemisége jelenthette számukra a „polgári”  szabadságot. A je 
len távol állt a polgári demokráciáktól, a személyi szabadságtól, és a diktatúra -  legyen 
az bolsevik vagy fasiszta -  mégis csak diktatúra, amit egyedül csak tagadni tudtak. Ezért 
hangsúlyozták folyamatosan, hogy a kijelölt utak, a kötöttségek, legyenek azok akármi
lyen jó  szándékúak, valójában diktátumok, erőszaktételek az egyéni törekvés ihletén, 
erején és kényszerén; ezért a személyi szabadság, a szabadelvűség védelmében elutasí
tanak minden egységesen követendő programot. Timár Ferenc, a Napló egyik fiatal 
munkatársa, későbbi szerkesztője, 1935-ben jellemzően már „nagy zűrzavarról” beszél, 
amiből ,Jíi kell bontakozni”, a csalódásról, a nagyvárosi Jény”  messzeségéről, a kilátás- 
lalanságról, s egy távoli jövőről, mert: „ennek a generációnak öngyilkossá kellene lennie, 
ha nem hinne abban, hogy újjá tudja építeni a világot.” 91 Az új világ építéséről ismét csak 
erős túlzásokkal lehetett írni, akár csak a lap indulásakor, ismét csak a jövő  sokat és 
jobbal ígérő káprázatában. A jövőben ez a generáció elpusztul, nem találta és nem is 
találhatta a helyét a „fa jvédők”  világában, az „ősiségről”  folytatott vitákban, ahol előbb
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született meg az etnikum -  a magyar, a bunyevác, a német, a tót, az oláh, a rutén, a 
horvát, a szerb, a zsidó -  mint az ember.

A lap szerepét a vajdasági magyar kultúrában eltérően ítélték meg. A vitákban fel
rótták, hogy a többiek kiszorítására törekedett, „egyetlenfórum” 92 kívánt lenni, amivel 
akadályozta a kibontakozást, válságot, megosztottságot idézve elő. Egynapos időszerű
ségével, a napilapok tiszavirág életével valóban nem lehetett egyedüli alternatíva, 
Szentelekv Kornél szavaival „csupán nálunk állt elő az a furcsa és fájdalmas eset, hogy egy 
napilap irodalmi felsőbbségre. irodalmi egyeduralomra törekszik, egy tisztán irodalmi szemlé
vel szemben. Sőt ez a napilap, a Bácsmegyei Napló, irodalmi válságot idéz elő és ultimátumot 
intéz a Vajdaság íróihoz, hogy vagy a napilapba dolgoznak, vagy az irodalmi szemlébe.” 93 Tény, 
hogy az olvasók vásárolták, ezért tőkeerős lapként könnyen állhatta a versenyt a pia
con. Szirmai Károly például „tájunktól idegen lelkiséggel” Pest centrikussággal 
vádolta,94 s mindezt akkor is leírta és elismételte, amikor „a visszatért Délvidék” hatósá
gai betiltották, felhozva az okok között, hogy a múltban Belgrád felé fordult. A betiltás 
valódi oka azonban „polgári”  szellemiségében volt keresendő.

A Bácsmegyei Napló nem volt irodalmi folyóirat, csupán egy „vidéki”  napilap, a sza
badkai polgárság „naplója” , s oldalain a tények regisztrálásán túl reflexióival az 
„elm aradott”  és az „etnikumok között felosztott” világban a „közönyösség süket és sötét éj
szakájába kiáltozott bele, ott akart világosságot támasztani” .95
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S zabadkai sajtó (1 9 1 9 -1 9 4 5 ) , Ú jv id ék , Fórum , 1 9 7 9 .
61 H avas K á ro ly : i. m ., 132 . p.

" A Vajdaság geopolitikai szem pontból rendkívül kényes területe az á llam n ak ...A  régi állam ban ez nem  
volt közjogi egység, m int pl. H orvá tország , hanem  az állam  integráns része, am iért történelm i hatá
rok ró l nem  beszélh etü n k... a kisebbség a régi á llam ban tú lnyom ó részben (a m agyarság és a ném etség) 
az u. n. állam alkotó elem hez tartozott, am i az új állam  szem p on tjáb ól nem  kedvező körülm ény." 
T ö rö k  Á rp á d : A  Vajdaság geopolitikai helyzete és a kisebbség. Vagyunk! Subotica, 1 9 2 8 ., 130 . p.

(i(l "T ekintve, hogy az új állam  szem p on tjáb ól nem  ked vező , joggal m o n d h a tju k , hogy a Vajdaság geo
politikai problém a és az állam nak evvel a prob lém áv al szem ben állást kell foglalnia". U o . 130 . p.

<>: Ha az egységes állam  kétféle jogot statuál, a kisebbség és a többség jog át, úgy ez m ár nem d em ok rá
cia. U o. 1 31 . p.

(,!l Jászi O szk á r : A m agyar kisebbség ú tja . Bácsm egyei N ap ló , 1 922 . nov. 1 1 ., 3 . p.
(,,) Fenyves Ferenc: H uszonöt év. In : A  Bácsm egyei N apló Jubiláris A lm anachja. Subotica, 1 92 4 ., 1 3 -1 4 . p. 

H avas K á ro ly : i. m ., 134 . p.
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71 Fenyves Ferenc: A vajdasági m agyar könyv. M égegyszer e lm on dom ... i. m ., 78. p.
72 Vagyunk! i. m ., 3 . p.
7i Fenyves Ferenc: Vajdasági könyv, i. m ., 74. p.
71 U o. 77. p.
7:1 5 világrész a Szajna partján /  Tamás István ; Kosztolányi Dezső e lőszavával; illusztrálta Kelen Im re. 

- Subotica : Bácsm egyei N apló , 1 927 .
76 Bazsalikom  : M odern szerb költők antológiája /  D ebreceni József, Szenteleky K orn él. ■ Szu botica: 

M inerva N yom da R T  kiadása, 192 8 .
77 A  Vajdasági M agyar írók  Ahnanachja I. Szerkesztik Dettre János és R adó Im re. 1 92 4 ., Subotica, 17. p. 
7ÍI U o. 17. p.
79 "1 9 2 8 -b a n  m ár kom olyan lehetett gondolni arra, hogy irodalm i folyóiratot kellene csin á lni..., m ert 

nem  m últ el nap, hogy egy-egy új em ber ne kopogtatna új írással." Vagyunk! i. m ., 4 . p.
Ii0 A  Vajdasági M agyar írók  Alm anachja I. i. m ., 17. p.
}!1 Vagyunk! i. m ., 4 . p.
ít2 Szenteleky K orn él: Levél Fenyves Ferenchez, a "Bácsm egyei N apló " szerkesztőjéhez. K épes Vasárnap,

II. évf., 4 . sz ., 1 92 9 . ja n . 2 7 ., 6 . p.
Vagyunk!, i. m ., 3 . p.

M A  következő' karácsonykor E rd élyb ő l érkezett tanácsra és annak m egfogadására hivatkoznak -  
elhallgatva a sokkal valószínűbb ja n u á r 6-ai diktatúra kényszerérét - , am ikor m egindokolják , m iért 
nem került a válogatásba egyetlenegy "n em  ju goszláv író" se, honnan ered ez a hirtelen kizárólagos
ság. A z  1 929-es alm anachban csak az lehetett jugoszláviai m agyar író: "aki itt nálunk és köztünk  
m agyar nyelven nyilatkozik m eg". A  p usztán állam polgári/állam i behatárolásnak viszont nagy az ára : 
az identitás kérdése kim erült egy form ális, üres jellem zésb en , és le kellett m ondani K osztolányi 
D ezsőről, és m indenkiről, aki nem itt élt. Az antológia szerencsére nem lett reprezentatív értékű. 
Vajdasági M agyar író k  Alm anachja. Subotica, 1 9 2 9 ., 3 . p.

I!) Vagyunk! i. m ., 3 . p.
U o. 4 . p.

87 U o. 4 . p.
ílí! László Ferenc: K ristály István : Tiszam enti m ájus. M egjelent a M inerva kiadásában Suboticán.

Bácsm egyei N apló , 1 92 9 . ápr. 2 1 ., 3 3 . p.
119 Fenyves Ferenc: Lecturis salutem ! N éhány szó az olvasónak - az olvasóról. In : A lm anach 1 92 9 ., 

A Bácsm egyei N apló karácsonyi m elléklete
9,1 Ignotus Pál: A z elm és Ilik  Fridolin. Baedeckerhez cím zett levél.
91 T im ár Ferenc: A huszonnégy évesek hangja. H íd, 1 99 4 ., jú l.-au g . A  Kalangya betiltott szám a.
92 Szenteleky K ornél: Levél Fenyves Ferenchez, a "Bácsm egyei N apló " szerkesztőjéhez, i. m ., 6 . p.
9:5 Uo.
94 Szirm ai K áro ly : A  folyóirat szerepe kisebbségi sorsunkban. In : Visszatért D élvidék . Szerkesztette  

C suka Zoltán . B udapest, 1 9 4 1 ., 1 7 7 -1 8 3 . p .,
95 Fenyves Ferenc: N aplóm ból fiaim nak. M égegyszer e lm on d om ..., i. m ., 188. p.
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Milkó Izidor

Mikszáth

Igen tisztelt ünneplő közönség!
Most negyven esztendeje feltűnt a magyar irodalomban egy fiatal író, akiből azóta 

hazájának egyik legkiválóbb költője s a világirodalomnak is elismert kitűnősége lett. Pá
lyájának kezdetén kevesen hitték, hogy irodalmunk egén azok között a csillagok között 
fog ragyogni, amelyek messze szórják hatalmas fénysugaraikat, de munkásságának már 
második évtizedében oly általános lett a híre és dicsősége, mint csak azoké, akiknek ne
ve irodalomtörténetünk lapjaira a legfényesebb aranybetűkkel van följegyezve. S ez az 
irodalmi hír, ez a költői dicsőség immár három évtizede egyre növekszik, egyre terjed, 
s a Mikszáth Kálmán dicsőséges nevét ma már szerte a világon mindenütt ismerik, ahol 
szépirodalommal és annak kritikájával foglalkoznak.

Egészséges és felsőbbséges humora, nyelvbeli tökéletessége és rendkívüli elbeszélő 
tehetsége messze hazája határain túl is előkelő helyet biztosítottak számára a világiro
dalomban, és kitűnő könyvei, amelyekkel gazdag géniusza megajándékozta a magyar 
nemzetet, a külföld számára is becses ajándékok voltak, s számtalan nyelvre lefordítva, 
a magas északon és a meleg délen, keleten és nyugaton, Európában és Amerikában, szó
val: mindenütt ahol olvasnak, egyaránt gyönyörködtetik az egészséges humor és tiszta 
költészet kedvelőit.

Mikszáth Kálmán írói géniusza előtt nemcsak azok hódolnak meg, akik eredetiben 
olvassák az ő már-már egy kis könyvtárrá szaporodott regényeit, novelláit és rajzait, de 
meghajtja előtte az elismerés és csodálat zászlaját a művelt Nyugat olvasóközönsége is, 
mely benne az érdekes magyar népiélek leghívebb tolmácsát, a magyar úrnak és a ma
gyar parasztnak mesteri rajzolóját s általában a magyar faj egyik legérdekesebb és 
legértékesebb képviselőjét bámulja és szereti.

Amikor a hálás magyar nemzet ezt a kiváló nagy fiát negyvenesztendős, sikerekben 
gazdag irodalmi munkásság után mindenfelé ünnepli és szeretetének illatos virágaival 
elhalmozza, az Itteni Szabad Lyceum-egyesület se tehette, hogy hódolatának egy pálma
ágával ne szaporítsa ezt a virág- és babérerdőt, amelyet az ország közönsége és nemzetei 
a költő lábai elé raknak. Szerény kis hódolás ez, csekély ellenszolgáltatás azért a sok 
gyönyörűségért, amelyet az illusztris nagy író becses művei nekünk nyújtottak, s ame- 
lylyel azok -  mivelhogy halhatatlanok -  még késő unokáinknak is kedveskedni fognak. 
De emeli bizonnyal ez ünneplés értékét, hogy annak programján egyesületünk kiváló 
tagjai szerepelnek, s főleg, hogy ebben a lelkes hódolásban lelkesen vesz részt városunk 
művelt közönsége is, amelyet egyesületünk nevében tisztelettel üdvözlök.
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Abban az örömteljes meggyőződésben, hogy egyesületünk és a közönség a Mikszáth- 
kultuszban találkozik, s hogy a t. hallgatóság épp oly szívesen vesz részt ez ünnepségen 
mint amilyen lelkesedéssel mi azt rendeztük, a mai irodalmi délutánt, illetve a Szabad 
Lyceum-Egyesület díszülését, amelyen hódolattal adózunk írónk Mikszáth Kálmán 
Múzsájának, ezennel megnyitom.
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Jlilkó Izidor

Érettségi vizsgálati dolgozata 
a magyar nyelv és irodalom köréből

[Az önképzés elhatározó befolyása az egyéni 
tudományosságra s közvetve a közművelődésre]

Ha van közeg, mely az individuális értelmiség fejlesztésére és az egyetemes kultúra 
növelésére elkerülhetetlenül szükséges, úgy az kétségkívül -azönképzés.

Az önképzés sikere első helyen lehetőségeinknek és hajlamainknak ismeretétől -  
tehát az önismerettől függ. Mert igen természetes, hogy az önképzés csak akkor vezet 
valódi tudományosságra és műveltségre, ha oly irányban történik, a mely felé vágyaink 
és hajlamaink bennünket vonzanak. Tapasztalati adat, hogy az ily értelemben alkalma
zott önképzési mód gyakran hathatósabban vezette az embereket az igaz tudományosság 
kikötőjébe, mint a legtudósabb mesterek oktatása; mert lehet, hogy ezek lelkűnknek 
műveltségét ép oly irányban kisérttették meg, melylyel hajlamaink homlokegyenest 
ellenkeznek. Ha tehát az önképzés saját szellemünk alapos megismerése folytán helyes 
irányban történik, akkor az célját téveszteni nem fogja, és épen annyira leend biztos 
közege az „egyéni tudományosságnak”, mint hathatós emeltyűje a „ közművelődésnek

Milyen lesz tehát az önképzésnek befolyása az egyéni tudományosságra?
Kétségkívül mérhetetlen horderejű; mert eszméink gazdagodását idézi elő, és isme

retkörünket tággá teszi. Es ez onnan ered, hogy az önképzés bennünket a gondolkodás 
terére vezet. Ezáltal eszméink társulnak (eszmetársulás, Ideen-association), tisztulnak és, 
a mi fő -  gazdagodnak.

-  Van az önképzésnek egy hátránya is, a mi lassúbb haladást idéz elő; ezen hátrány 
azon körülmény, hogy önmagunk tanítói is vagyunk. De a mennyire hátráltatja ez a gyors 
haladást, ép annyira segíti elő az eszmék megérlelődését; s így e két körülmény egymást 
ellensúlyozza. -

Eszméink gazdagodásának egyenes következménye a tudományosság gyarapodása, 
mely eszközöltetik ugyan más tanulási módok által is, de sikeresebben -  különösen nagy 
elméknél és erős logikájú főknél -  egy által sem.

Esethatározó befolyása az önképzésnek az egyéni tudományosságra nézve, minde
nekelőtt abban rejlik, hogy beható gondolkodás által a tárgyaknak mélyebb ismeretére 
jutunk.

Egyéni tudományosságunk tehát, reál alapot nyer, a mi a valódi tudásnak föltétien 
követelménye, önképzés által szellemünk lovatörekszik; nem fog megelégedni az idealiz
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mus kecsegtetéseivel, hanem oly álláspontot fog keresni, hol nem ábrándképek, hanem 
igaz ismeretek fognak bennünket foglalkoztatni. Mindazonáltal az idealizmust egészen 
elűzni nem lehet: de nem is szükséges, mert az önképző gondolkodás egybeveti a kél elemet 
(az ideálist és reált), és gyakran oly tapintatosan egyesíti, hogy az eszményit is valósnak 
hiszszük. Ez talán legfőbb befolyása az önképzésnek az egyéni tudományosságra, mert így 
képződik a szónok, a státusférfiú és gyakran a költő is. Vajon mi tette gr. Széchényi 
Istvánt, hazánknak legnagyobb fiát, a magyar nemzet regenerátorát oly nagy államfér
fivá? Nem más, mint azon szerencsés tapintat, melylyel az eszményit a valóval egyesíteni 
tudta (lóverseny, kaszinó, lánchíd, stb.). Es mi vezette őt erre más, mint az önképzés, mely 
őt készette mélyen kutatni és kimerítően gondolkodni. Mi tette Macaulayl oly nagy státus
emberré és világhírű történészszé? Életrajzából tudjuk, hogy az önképzés; szorgalmas 
önmunkásság által tett szert államférfiúi készültségre és európai műveltségre.

Még számos példákkal illusztrálhatnám az önképzés nagy horderejét az egyéni 
tudományosságra nézve, mert gazdag a világ nagy emberekben, kik önképzés által 
váltak nagy államférfiakká, Írókká, sőt reform átorokká. Hazánk története és irodalom- 
története bőven mutat föl önképzés által halhatatlanná vált embereket, milyenek Szalay 
László, B. Eötvös József, Vörösmarty Mihály, Deák Ferenc, stb. -  A világirodalom két 
legnagyobb géniusza, Dante és Shakespeare is önmunkásság által lettek az emberiség 
két legédesebb élvezetforrásává.

Akkor lesz csak azonban az önképzésnek sikere, ha az alapot tanítótól nyerjük, mert 
az önképzés csak akkor kezdődhetik, midőn már gondolkodni, tehát Ítélni és következ
tetni -  legalább közönséges fogalom szerint -  tudunk.

Az önképzésnek a közművelődésre való közvetlen haszna -  merem állítani -  nagyon 
csekély. Közvetve azonban a közművelődésre is nagyon lényeges befolyású. És pedig az 
egyéni tudományosság által, mely nem zárkózik magába, hanem empirizmusát mások
kal is közli. Hogy ezáltal az egyetemes kultúra öregbedik, világos; és innen van, hogy ha 
minden ember intelligens, van közművelődés.

[Föladatának lényegét s annak célját helyesen fogta fel. Az értekezés kifejtésében 
határozottan tárgyszerű eszméket alkalmaz biztos következetességgel. A dolgozat egé
sze úgy, mint annak részletei szép olvasottságról, önálló gondolkozásról, aránylagosan 
biztos ítéletről s éretttségről tanúskodnak; s az eszmefejlesztés következetes menetét ép 
úgy mint a tárgyalásnak az időhöz arányított teljességét, végül a szerkezet kerekded 
voltát tekintve a munka mint elméleti mind gyakorlati képzettségről tanúskodik.

Előadása: tárgyhoz alkalmazkodott és szabatos.
Irálya: változatos, tiszta és gyakorlott.
Helyesírása: pár lényegtelen s inkább szokásos vétségtől eltekintve, hibátlan. 
Kitűnő.
(aláírás)
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Ignotus Pál

Nagyságos Baedecker Ir!
Mely hodolattal járulok -  posta utján -  becses szine elé, hogy elküldve ezen kis 

iratkát -  Ildik Fridolint, tessék Ítélkezni felette, a hova tartozandósága felöl. Újságba 
vagy kosárba. Szegény Iső Fridolin...

Úgy borsodzik hátunk, ha ily magas ur elé járulunk e fajta prózai zöngemények- 
kel... Istenem, váljon mit szol az a hatalmas ur, ki Ítélkezik életünk, halálunk felett az 
irodalomban.

Váljon jó  napja lesz? akkor nyertünk. Süss fel születő nap arany sugára!
Méh hodolattal vagvok-alázatos szo lgá ja - r , ,

p J Ignotus es
U. i. Jövő héten kis regény pályaművem is elküldöm. ^  ^ d i n

h  elmés Ilik Fridolin
A második Fridolin -  már számozni kell őket -  az elmés, nem juthatott abba a 

szerencsétlen helyzetbe, mint az Iső Fridolin szegény, a ki a novella pályázaton megbu
kott. Három hétig volt kénytelen a rácsos kapu, rácsos ablakkal ellátott házban 
kényszerhelyzetben tartózkodni.

A második Fridolin kiszámította az esélyeket, lévén foglalkozására nézve kereskedő, 
igy okoskodott: ha vészit a réven, majd megnyeri a vámon, mert ő is részt vett a pályá
zaton. Ugyan ki nem vett részt? Minden csirke, minden tvuk kapargal a szeméten -  
pardon, az irodalmi dombon, akartam mondani -  hátha gyöngyöt talál. Mert volt itt 
kérem csirke, tyuk, de még kakas is ám! Es, mikor olvasták a szerkesztői üzenetekben 
bent foglalt kritikát -  szegény Iső Fridolin... -  hányas számú Fridolinokat kellene le szö
geznem, kiknek égnek álltak hajuk szálai. Es a kik szintén reméltek az ezer dinárokra, 
s adosságot is csinállak, az az ittak előre a medve bőrére. En, nem is annyira hiszem, 
hogy az irodalom szeretetéért volt oly sok pályázó, a munkátlanság, nagyságos 
Baedecker ur, ez szülte a 189 novella nagyobb részét, nincs pénz. E munkához az anyag 
alig kerül valamibe, egy kis papir, meg egy iró-toll kell hozzá, és remények születnek, 
hogy hátha... hátha. Szegény Iső Fridolin...

Emlékembe jut, mikor iskolába jártam, volt közöttünk egyik-másik -  kik még csak 
írni tanultunk s deklimálni az amat, amas, amat igét, a lant húrjait is pengetni kezdtők, 
gyerek szerelmi versikéket s egyéb mást. Egy másik pajtás utánozni akarta, ő már 
Petőfi akart lenni, s az erős akarásban a szegény Iső Fridolin sorsára jutott. Elesett az 
utón... az első lépcsőkön s kitörte a nyakát. Nem úgy a Ilik Fridolin, az elmés, ő szor
zott, oszlott és kivont. Felhajszolta az irodalom kedvelőket, hogy rájöhessen a dicső
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három pályázóra. Képes volt a vidéket is bejárni, hogy megcsípje a három közül leg
alább az egyiket. Szerencséje volt. Talált egyet. Elmentek a kávéházba s egy pikoló 
mellett elbeszélgettek, természetesen az irodalomrol.

-  Novella pályázó X ur is?
-  Igen, honnan tudja?
-  ?... Most mindenki ide-á-lis
-  Én is pályázó vagyok, ezer dini, mi? valami. Tudja, mit mondok az urnák, én ke

reskedő' vagyok, az ur benne van a szerencsés háromban -  csak nem háremet mondtam
-  de csak egy nyer. Csináljnk üzletet, biztosra nem lehet venni, hogy X ur nyer, könnyen 
elbukhat, de én biztosítani fogom... Nem vagyok biztosító ügynök kérem, sem életre, sem 
halálra, csak 1000 dinárokra.

-  Úgy lesz az kérem, mint hajdan a v álasztásokkor szokot lenni. Dinom, dánom! egy
két pohár sörrel megveszem a voksokat, 2 0 ,3 0 ,5 0  et is. Mondom nekik:

-  Nézze bátyám uram, -  vagy ha nőnemű, nézze kedves galambom: Megveszi a 
„Bácsmegyei Naplót” , kivágja azt a kis cédulát, reá írja a nevét s a novella címét bekül
di a szerkesztőségbe. Megfizetem az újság árát, a féldinis levéllapot, melyre ráragasztja 
a cédulát -  rizikó nincs -  isten áldja bátyám! -  csókoltatom édesem!

Száz szavazatot is össze hozhatok, miénk lessz a több, mi fogunk nyerni, és a dicső
ség ... a mi jönni fog.

X ur kezd melegedni, ja, nem hiába, forró pikolot rendeltem. Kezdte belátni, hogy 
igazam van. Többet ér a bizonyos, a bizonytalannál. -  Jól van! biztosittatom magam. 
Hány százalékot kér?

-  Mint mondtam kedves X ur, én is pályázó vagyok, pardon! csak voltam, az 
enyém nem jött ki, de azért megdolgoztam é r te ... Igen, de még m ennyire...! Megoszt
juk a jövedelm et kérem, mindketten dolgoztunk s a voksokérl még mennyit kell 
dolgoznom .

-  Üsse kő! legyünk humánusok, legyen pénze mind a kettőnknek, de aztán jó l meg 
dolgozza az embereit, ne hogy plűre essünk. Most jut eszembe előre kiadásunk is lesz, 
nehogy becsapjanak bennünket.

-  Dehogy csapnak, inkább én csapom be az órámat tanulni egy kicsit. Nincs pénz, 
nincs üzlet, hát kell a rajkóknak is.

(Később, május 10.)
-  Ugye mondtam X ur, hogy nyerünk, kézben van az ezer dini is. Most számoljunk. 

Az órám 100 dini, utazás 200 dini, voksok szedése 300 dini, nem is sok, marad 400, 
érdemes ezt felesbe megspórolni? Mulatunk egyet, majd hoz a kisregény pályázat tiz 
ezret!
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Fáradtok vagyunk
Fáradtak a királyi művészettel végzett szk. munkától...
Mégis, mielőtt kilépünk szimbólumaink templomából a profán élet zajos zsib

vásáréba, álljunk meg egy kissé és testvéri láncot fűzve elmélkedjünk néhány percig 
arról, hogy' miért dolgozunk? Szabadkőművesi munkánknak mi a célja?

Erre sokszor felhangzó kérdésre Lessing, a világszövetségnek talán legnagyobb gon
dolkozója, de minden bizonnyal annak egyik legkiválóbb ékessége és legragyogóbb 
büszkesége, ezekkel a klasszikusan tömör szavakkal felelt:

Cselekedjünk jót, hogy ne legyen szükség jócselekedetekre!
Ez a finomveretű, szinte márvánvbakivánkozó, rövid mondás első hallásra talán kü

lönösnek, paradoxnak vagy éppen érthetetlennek tetszik. Am a ki ebben a láncban van. az 
kétségkívül megérti.

A kik itt érzik egymás kezének a rokonszenves szorítását, akinek szíve itt az ember
szeretet szent érzéseiben összeforr, azok tudják, hogy halhatatlan nagy Mesterünknek 
és Testvérünknek a mondása mit jelent. Azt, hogy ha mi szabadkőmívesek mindig ne
mesen viselkedünk, szociálisan érezünk és gondolkozunk, kifogástalanul becsületesen 
élünk és következetesen jót cselekszünk, akkor a példánkkal és a tetteinkkel, életünk
nek szépséges vitelével és a szabadkőművesi erények állandó gyakorlásával lassankint
-  nemzedékről nemzedékre -  annyira megnemesíthetjük, annyira megjavíthatjuk és oly 
tökéletessé tehetjük az emberiséget, hogy a bűn és nyom or eltűnik s az önzés kivész be
lőle, a kemény szívek meglágyulnak, a dacos lelkek megszelídülnek, a sivár kedélyek 
megfinomodnak s a brutális önérdek helyébe a szelíd altruizmus és nemes emberszere
tet lép. Új és boldog korszaka kezdődik a történelemnek és az emberi életnek, ahol az 
emberiség egyik fele -  a sok szegény -  nem szorul a másikra -  a kevés gazdagra - ,  ahol 
erkölcsi sebeket már nem kell gyógyítani, szűkölködőket már nem kell segíteni, szegé
nyeket már nem kell támogatni, nyomorgókat már nem kell talpraállítani, -  szóval: nem 
lesz szükség azokra a filantróp intézményekre, amelyeket a szabadkőművesség most a 
tömegnyomor enyhítésére fölállítani kénytelen, s arra a karitatív tevékenységre, a me
lyet a szabadkőművesek oly szívesen gyakorolnak.

Gyönyörű perspektíva, a jövőnek káprázatosán szép látképe tárul elénk, ha elkép
zeljük, milyen boldogság vár az emberiségre, ha a költő ez álma megvalósul!

Egy világ, amelyben mindenki szabadkőműves, és senkisem az. mert nincs már szükség 
szabadkőművesi cselekedetekre, mert az elődök a szeretet minden munkáját elvégezték 
már em beröltőkön keresztül az utódok helyett is, -  s ezek a szerencsés utódok a földi Éden 
virágos kertjében a tökéletes boldogság paradicsomi életét élhetik, amelyet a Szépség dí
szít [a legszebb erénynek a szépsége, az Önzetlenségnek és a Szeretetnek Szépsége] 
amelynek uralmát az Erő alapozta meg és a Bölcsesség készítette elő.
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Ah, de mily távol állunk ettől az utópiás kortól! Vajon állottunk-e attól valaha is távo
labb mint napjainkban? Ezekben a véres és szomorú napokban, amikor az emberiség 
legnagyobb megpróbáltatása (amelyet a faiseur-jei háborúnak mernek nevezni, pedig 
nem egyéb az a leglelketlenebb embermészárlásnál!), ez a rettenetes háború a legnem
telenebb indulatokat és a legkönyörtelenebb érzéseket váltja ki az em berekből! Amikor 
úgynevezett tisztes polgárok, pontos adófizetők, kifogástalan hazafiak, társadalmi osz
lopok, jó  zsidók és jó  keresztények -  fájdalom, olykor „ jó h írű ”  szabadkőművesek is! -  
üzletet csinálnak a háborúból, vásárt az embertársaik, testvéreik testi épségéből, amidőn 
a ravaszság, a körmönfontság, a raffinált üzletesség s a törvényesség leplébe burkolt 
mindenféle uzsora diadalt ül a becsületes munka és minden szellemi és erkölcsi erény 
fölött! A midőn az Erősek és Gyengék harcában minden vonalon a tág lelkiismeret és mo
hó pénzvágy győzedelmeskedik, s a profit bőségben dúskáló lovagjai ülik tobzódó 
orgiáikat, míg a Szellem arisztokratái nélkülözések közepette naiv csodálkozással a be
csületes szemükben ámulva nézik az Idők e szokatlan változását, az Igazság szobrának 
talapzatáról való ledöntését s a nemtelen vagyonstréberség hatalmas és erőszakos tér
foglalását!

Általános erkölcsi és Szabadkőműves szempontból egyaránt szomorú Idők ezek, 
amelyek nagyon is világosan rácáfolnak a wolfenbütteli nagy ember rózsás jövendölé
sére.

Oh, egyhamar nem válnak fölöslegesekké a Jócselekedetek! Egyhamar -  úgy látszik
-  nem lesz jobbá, nemesebbé s ennélfogva boldoggá az emberiség! Oh, most lesz csak 
szükség szabadkőművesekre és szabadkőművesi munkára! Tizszerannvi szabadkőmű-
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vés kell majd mint ezelőtt, és mindegyiknek tizszerannyit kell dolgoznia mint eddigelé! 
Mert az a háborúnak nevezett emberirtó nagy betegség nemcsak a harctéren tarolta le 
az emberek millióit, -  rettentő pusztítást vitt az véghez az erkölcsökben is, amelyeket 
lerontott, és a jellemekben, amelyeket lealacsonyított. Hogy ez az erkölcsrombolás és ez 
a jellemirtás ne folyjon tovább, az a mi feladatunk. S bizony elmondhatjuk a nagy fel
adata előtt kételkedve töprengő Hamlettel mi is: „Kizökkent az Idő. óh ja j, hogy nekünk 
kell helyrehozni azt!”

[Es, kedves Testvérek, nemcsak azokat kell siratnunk e nagy vérzivatar állapotai 
közt, akik hősi halált haltak a harcmezőn, de azokat is, akik itthon estek el, akik a polgá
ri, üzleti és társadalmi életben lettek rokkantakká, bénákká és nyomorékokká. Á tiszta 
erkölcs rokkantjaivá, a polgári tisztesség bénáivá és a makulátlan becsület nyomorékjaivá!]

Testvérek! Nincs hatalmunkban megszüntetni a harci fegyverek öldöklő vérengzé
sét, de talán tehetünk valamit a kalmárszellem ama lelketlen formában megnyilvánuló 
jelenségeivel szemben, amelyek haladó századunknak és a humanitás elveinek legrú
tabb szégyenfoltjai. Küzdjünk ez ellen az embertelen irányzat ellen ott ahol szavunk 
van, és hirdessük mindenüvé ahová a szavunk elhallatszik: több altruizmust, több em
beriséget, több szeretetet!

Ha ezt megfogadjuk, szabadkőművesi kötelességet teljesítünk. Es azt hiszem, meg
fogadjuk! Ha igen, akkor távozzunk békében!
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Kiss Gusztáv

Egy évszázaddal ezelőtt...
A vidék kultúrája egy évszázaddal ezelőtt... kaszinói és egyleti estek, táncmulatsá

gok többfogásos vacsorákkal, illemtudó öregurak felköszöntői, irodalmi társaságok 
önképzőkörei, műpártoló földesurak, jótékonykodó hölgyek, mecénás bankárok, befo
lyásos városi tanácsosok és egyéb gavallérok, akiket még véletlenül sem zavart meg soha 
rendhagyó gondolat.

Milkó Izidor mondta egyszer tréfásan, hogy a cigányzenével aláfestett szabadkai 
kultúrán még a meghívott fővárosi írók, művészek szereplései se lendíthettek sokat, a 
tíz-tizenöt perces irodalmi felolvasás, vagy a könnyed színházi játék után, a vidéki 
etikett kényszerítő ereje a vendégekkel megismertette a nőegylet elnök asszonyának 
főztjét, és ha addig nem tudtak inni vagy mulatni a helyi szokások és elvárások szerint, 
akkor azt pótolni kényszerültek a házigazdák hathatós jóvoltából. Erről szólt ez a kul
túra. Az ilyen vidéki felolvasásokon, vendégszerepléseken pedig külön az e célból 
megíródott, ajánlottan humoros szerzeményekkel illett megjelenni, ha kedveskedni 
kívántak a tisztelt publikumnak. Persze, a megtett előkészületek egymagukban még nem 
szavatolták a sikert. Ha nem tudtak megfelelni a „lokálpatriotizmusnak” , bizony meg
buktak. A közönség „kiábrándítására”  pedig számos ok kínálkozott, és ha netalán 
csalódást okoztak, akkor bizony nem vásárolták a könyveket, az újságokat, a színházi 
belépőket, nem látogatták a líceumi előadásokat, rosszabbik esetben párbajra hívták a 
rakoncátlankodó vendégeket....

Egy írói hagyaték személyes, bizalmas összetevői néha pontosabban és őszintébben 
rajzolják meg az elmúlt időket, a valamikori provincia mindennapjait, mint a publikum
nak, a nyilvánosságnak szánt művek. Milkó Izidor (1855-1932), Szabadka egyik jeles 
polgári írójának és kritikusának néhány valóban személyesnek mondható dokumentu
ma talán igazolja a fentieket. író i opusának egyik ránk maradt része az újvidéki Magyar 
Tanszék hagyatékai között található, s válogatásunk az ott fellelhető, közzé nem tett szel
lemi örökség töredékeikből készült, a letűnt vidéki és fővárosi élet mozzanataiból, az 
életmű azon mozaikdarabkáiból, melyek legtöbbször kimaradnak az előszókból, a 
bevezetőkből, az életrajzok krónikáiból...

A szabadkai Főgymnasiumban eltöltött nyolc év (1864-1872) szorgalmát és az ott 
végzett oktatói munkát dicséri Milkó Izidor érettségi dolgozata a magyar nyelv és iro
dalom köréből, ami több mint százéves múltjával vitathatatlanul a vajdasági magyar 
oktatástörténet ritkasági közé tartozik.

A legbecsesebb különlegesség talán a szabadkőműves felszólalás. Az első világhábo
rú alatt íródott, s feltehetően a szabadkai Alkotás páholy egyik összejövetelén hangzott
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el. A városban a szabadkőműves szellem, a „királyi művészet”  a művelődés és a jóté 
konykodás melleti politikai szerepet is felvállalt a szabadság, testvériség és egyenlőség 
nevében, s ennek a szándéknak egyik megnyilatkozását olvashatjuk a békét, embersé
get, szeretetet, altruizmust követelő írásban.

A Mikszáth Kálmán jubileumot országszerte 1910. tavaszán ünnepelték, s a líceumi 
megnyitó szövege valószínűleg az április 4-én megtartott szabadkai rendezvényre 
készült, „hódolattal adózva Mikszáth Kálmán Múzsája előtt” , külön megemlítve és meg
köszönve az egyesület „kiváló tagjainak”  és a város lelkes közönségének a sikeres 
együttműködését.



Ittunk Artúr

Érettségi előtt és után
Érettségi előtt álltam. A „drukk”  iszonyúan bizsergett bennem. Hogy mi az a 

drukk!? -  azt így egyszerűen leírni nem lehet; vagy talán csak én nem tudom? Lehet. 
De azt hiszem, nem csak én, hanem más is képtelen ennek az ecsetelésére. Ez egy olyan 
lélekállapot, midőn a lélek semmiféle állapotban nincs. Szóval a szurkoló (ez németül 
van) erősen dolgozott bennem, miközben tanultam. Féltem valamitől, egytől, amely 
csaknem az őrülésig vitt: a megbukástól. Megbukni? Soha! Inkább a föld alá bújok. 
Öngyilkos leszek... különben nem ...olyan bolond nem vagyok... tán inkább a föld alá 
bújok -  a sárga földig!

Tehát szurkoltam. No és mit csinál ilyenkor egy jó  nevelésű fiatalember? Semmi 
mást, mint fűt-fát ígértem mindenkinek, még a kőszenteknek is -  csak imádkozzanak, 
hogy meg ne bukjam! A szentek közül különösen Szt. Antalt szeretik a diákok. Szegény 
Szt. Antal! Egy várost építhetnél már azon a pénzen, amit neked a diákok ígértek -  és 
nem adtak meg.

Én nem a Szt. Antalhoz, a derék szenthez fordultam, hanem a koldusok közt 
osztogattam pénzt. Mennyi krajcárt osztottam szét.

Aztán mindig jó l a lelkére kötöttem a koldusnak; hogy imádkozzék értem, hogy meg 
ne bukjam az érettségin.

De hát a sok is elfogy hamar -  hát még a kevés! Az még hamarabb. Es így sajnos az én 
könyörérettségi-krajcáraim is elhagyták urukat, gazdájukat és hazájukat. Aztán már ha 
egy' koldus előtt mentem el, mindegyiknek a lelkére kötöttem, csak imádkozzék -  ha lete
szem az érettségit, kap egy forintot. A szegény koldusok pedig valószínűleg imádkoztak is.

A forint adakozás annyira szenvedélyem lett, hogy minden koldusnak ígértem egyet.
-  Csak imádkozzék, hogy letegyem az érettségit.
De ez semmi! Önök, nyájas és nyájtalan olvasóim, nem is tudják, hogy mi az a 

forintosztó szenvedély! Elhiszem, hiszen még nem is próbálták. Nohát konstatálom, 
hogy nemcsak a koldusoknak, hanem másoknak is ígértem.

így gondolkodtam.
ígérem?! Mi ez? Semmi! Hát muszáj azt nekem meg is tartani? És mivel bizonyít

ják be, hogy csakugyan imádkoztak? Különben is: ha leteszem az érettségit; kérdés, hogy 
azért tettem-e le, mert ők imádkoztak. -  Ha nem teszem le -  akkor meg éppenséggel 
megszabadulok a fizetéstől.

Ez az okoskodás felbátorított -  s ezután nemcsak a koldusoknak, hanem minden 
élőlénynek ígértem forintot...

Néhány esetet felsorolok.
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Hazahozza a cipész-inas az új cipőmet. Neki is ígértem egy forintot -  csak imádkoz
zék! Látogatóba voltam egy helyen, hol az összes cselédségnek ugyanezt mondtam. De 
ez még semmi! Ugyanezen szavakat mondtam többek közt a következő embereknek és 
nőszemélyeknek: A mosónőnek, ki a tiszta fehérneműt hozta haza, a rendőrnek, aki adó
fizetési felhívást hozott. A kőműveseknek, akik a házunkat javították, egy csomó 
varrólánynak. Cselédünknek és barátnőinek. A lámpagyújtogatónak, az idegennek, ki 
házunk kapuja előtt tartózkodott és még tudj’ isten hány embernek és asszonynak...

A helybeli lapok elismerőleg emlékeztek meg a város jám bor népéről, mert, úgy
mond, a templom látogatók száma rohamosan nő. Kérte egy új templom építését. Első 
napon és héten kérte, majd hangosan követelődzött.

En csak kezeimet dörzsöltem és sokkal nyugodtabban tanultam. Örömmel tapasz
taltam, hogy milyen népszerű vagyok -  és mennyire a nép keblén ringatódzom.

Elmúltak már a szörnyű napok -  letettem az érettségit. Oh, boldog kor! Oh, idők! 
Oh, erkölcsök!

Az öröm mámorában úsztam el a rövidárú üzletbe és vettem egy botot. Hazarohan
tam, befektettem az ágyba a botot és mellé feküdtem. Elaludtam szép csendesen...

Már kora reggel felkelt a cseléd izgatottan.
- I f iú r !  Keljen fe l...
-  Hagyjon békében...
-  De keljen fel! Itt a nép...
-M icsod a  nép?
-  Hát a nép... látni kívánja.
-  Ugyan, ne vicceljen...
-  Hát nem hallja, hogy zúg?...
-  Kívánja eskümet?
-  Nem tudom, mit kíván... de be akarnak jönn i... mi bezártuk a kaput: nem jöhet

nek mindannyian, hisz annyian vannak...
Tényleg mormogást hallottam az utcáról. Kiugrottam az ágyból, felöltöztem és oda

mentem az ablakhoz. A tömeg midőn meglátott, eget rázó éljenben tört ki és kendőiket 
lobogtatta... Jóságos ég!... A hajam égnek m eredt... (azonnal lesimítottam) ezek... 
akiknek én forintot ígértem... egy velőtrázó sikoltásban akartam kitörni, de meggon
doltam magam... Rettentő látvány tárult szemeim elé -  ritka látvány. Az egész utca 
fekete volt a néptől. A közlekedés megakadt... Az üzletek be voltak zárva... Tehát ezek 
most eljöttek mindannyian... Borzalmas had. Ott volt a város összes koldusa. Töm ér
dek sebesülés történhetett, mert a mentők állandóan működtek. A nép ordította:

-H a llju k ! Halljuk!
Felálltam az ablakra.
Népem! (Halljuk! Halljuk)
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Én szegény -  de becsületes ember vagyok (morgás) és örömmel látom, hogy önök en
gem, önök, akiknek szeretete minden kincsnél többet ér -  önök mennyire szeretnek 
(Éljen). Az önök szeretete végtelen kincs -  de sajnos e nagy kincsből se tudom kifizet
ni az önöknek ígért forintokat (felkiáltások: ohó -  azt majd meglátjuk!). Szép számmal 
jelentek meg; szebb számban, mintha adót kellene fizetni... (morgás), de remélem, hogy

csak nem gondolják, hogy majd minden embernek adok egy forintot (felkiáltás: igaza 
van). így hát kérem hömpölygő barátaimat, hogy mint jó  nevelésű, intelligens nép ... vo
nuljanak el ablakom alól és szeressenek engem továbbra is!... Záradékul csak annyit 
jegyzek meg, hogy ennyi pénzt nem csak hogy én, szegény magyar fiú, hanem még egész 
Ausztria se tudna hamarjában kiizzadni.



A tömeg óriási éljenek közt lassan elvonult. En pedig reszkető' inakkal léptem le az 
ablakpárkányról... Azt hittem, álmodom. Egy kő bevert két ablaktáblát és még másik 
kettőt... így hát nem álm odom ... A cselédünk is bejött és kérte a forintot.

-  Hát maga is?! No, jól van... megkapja, ha leteszem az... ügyvédi vizsgát...

Egy diák naplójából
Felolvasás 

Irta: Műnk Arthúr 
VIII.

(Részletek)

szeptember 10.
Mondhatom, nagy szerencsém van. Jani beajánlott ahhoz a családhoz, ahol ő eddig 

tanított. Milyen jó  neki; ő már lerázta az érettségit... Most már én is tanulhatok nyu
godtan az érettségire, mert teljes ellátásért tanítok. Két fiút kell tanítanom: Károlyt, első 
gimnazistát és Józsit, negyedikesei.

A család különben e kél reménydús magzaton kívül a következő tagokból áll. A 
család koronája és feje: Wedermann János, az apa vagy papa, ahogy tetszik. Kövér, 
vérmes ember. Úgy szuszog, mintha örökösen aludnék. Neje csinos, fiatalnak mond
ható asszony, nagyon szereti a rém- és detektívregényeket. Ma egész nap nyaggatott, 
hogy hozzak neki Scherlock Holmes kalandjai féle könyveket, vagy szerezzem meg a 
Zárda titkait, vagy a Kegyetlen apácákat. Csak ez az egy hibája van, illetőleg jó  tulaj
donsága.

Leányuk, Margit -  képezdész - 1 6  éves, mint ahogy a cseléd mondja, bár én többre 
becsülöm.

Es Miklós: négy éves.
A képezdész lány meg a szobám elég csinosak. Szobámban megvan minden, ami csak 

kell. Rögtön szemet szúrt azonban az ágyam fölött lógó pisztoly.
Ez a pisztoly olyan rozsdás, hogy nem is lehet kézzel megfogni, mert csupa rozsda 

lesz az ember keze. Amint javában töprenkedem, hogy hányadik századból való ez a 
pisztoly, midőn belép egy öreg asszony a szobámba iszonyúan ráncos képpel és az uzson
námmal. Az uzsonnámat hozta.

-  Mondja csak, szobalány - ,  minek lóg itt ez a rozsdás pisztoly?
-  Szakácsné, Szakácsné.
-E h ,  hát szakácsné...
-  Hja, ifiúr, e’ nagyon böcsös jószág. Már van vagy száz éves. Evvel a pisztollyal men

tette meg a nagyságos úr apja az életit...
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-  Ugyan! Es hogy történt? -  kérdeztem én és elkezdtem falatozni.
-  Hát úgy. ifiuracskám, hogy hát épen ebben az ágyban aludt a megboldogult.
A torkomon megakadt a kifli.
-  Micsoda? -kérdeztem  fogvacogva.
-  Hát igen... A nagyságos úrnak az édesapja ebben a szobában itt aludt, mikor rab

lók másztak föl az ablakába. Az öregúr észrevette a rablókat, elkiáltotta magát, mire a 
rablók elszaladtak. Ekkor az öreg nagyságos úr kereste a pisztolyt sokáig és mikor egy 
félóráig kereste, akkor megtaláltuk végre mi itt, a falon. Sötétben kerestük, mert fél
tünk, hogy ha lámpást gyújtunk, hát belőnek a rablók ... Osztán mikor megtaláltuk, az 
öreg úr nagy nehezen megtöltötte és kilőtt az ablakon...

-  Köszönöm ... elmehet m ár...
A szakácsné az ajtónál visszafordult.
-  Megengedi, ifiúr, hogy mondjak még valamit?
-  Csak ki vele!
-  Hát izé... tudja-e, hogy a gyerekeknek még nem volt ilyen csúnya tanítójuk, mint 

maga?...
-H a llja !?
-  Hanem én tudok ám orvosságot, ami leveszi az arcáról azokat a csúnya nagy 

szeplőket...
-  Ugyan mi az!
-  Hát csak kérjen a patikában öt krajcárért mályvamag olajat, oszt’ ha avva kenyi 

az arcát, hát két év alatt biztosan elmennek a szeplők... ha a nap nem éri űket.
-  Köszönöm, de most már igazán mehet...
Kikotródott.
Nagyon bosszantott ez a szakácsné... Mintha ő ezt nem tarthatta volna magában... 

Csak ezek a csúnya nagy szeplők ne volnának.

szept. 11.
Nagyon jó l aludtam, noha elein tér mindig féltem, hogy a pisztolyt tartó zsineg lesza

kad és a pisztoly rám esik. Borzasztó álmom volt: pisztolygolyó voltam és az öreg 
Wedermann megtöltötte velem a pisztolyt és a kakassal egész éjjel csapkodta a fejemet 
és tán reggel is, ha a kakas kukorikulása föl nem kelt. Épen jókor keltem fel. Siettem Jó
zsit is felkelteni, mert a természetrajzot reggelre hagyta. Rázom a haszontalant, hogy 
keljen fel: meg se moccan, teteti magát, mintha aludnék. Lehúztam róla a takarót; aludt 
takaró nélkül... Lehúztam a földre, aludt tovább hason a földön. Végre 8 órára sikerült 
vízzel fellocsolnom. Egy egész kancsó vizet öntöttem rá, még akkor is csak nagy nehe
zen kelt fel. Persze a leckét nem tanulhatta meg és a szerencsétlen szekundára felelt... 
Büntetésből nem kapott ebédel.
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Wedermann úr úgy látszik, sajnálta a fiát, mert rám mordult ebéd közben.
-  Ejnye, ez nem jó l indult...
Fülig elpirultam.
Az apa folytatta.
-  Józsi szekundát szekundára fog: ön nem volt lelkiismeretes.
-  De kérem -  rebegtem zavartan...
-  Józsi tanítója nem oka ennek, hanem Józsi nem akart tanulni... -  szólt bele 

Margit kisasszony.
Szívem elkezdett dobogni... vérem bizseregni...
Ránéztem... és ez elég volt nekem...
Szép szőke haja volt, piros arca, ábrándos kék szeme, és én nagyon szeretem az 

ábrándos kék szemeket. Ereztem, hogy 2/3 részt szerelmes vagyok bele...
Ebéd után akartam néhány szót váltani vele, de már elment az iskolába.

szept. 12.
Ma vendég jött a házhoz: Wedermann úr testvérbátyja.
Amint hallom, nagyon gazdag ember. Ebéd előtt hozzám jön  Wedermann úr, az apa, 

szép új ferencjóskában.
-  Mondja! Van magának jobb  kabátja, mint ez? Mert ez nagyon kopott.
-  Nincs -  feleltem.
-  Hm ... Hm. Csak ez az egy kabátja van?
-  Csak.
-  Egy sincs több?

-  Nincs...
- A z  baj...
-  Nem tehetek róla...
-H á t  nézze... akarom, hogy ma az asztalomnál rendes kabátban jelenjék meg, hát 

majd felveszi az én régi ferencjóskás kabátomat.
-  En azt hiszem, bő lesz...
-  Nem lesz bő, ha nem gombolja be...
-D e h og y  nem...
-  Mindegy, csak szűk ne legyen...
-  No, az biztosam nem lesz.
Ezzel vonszolt magával és rám erőszakolta, saját kabátom tetejére tükörfényes 

ferencjóskát.
Elindultam az ebédlő felé...
Találkoztam Margittal...
Künn a leány, már messze kacag...
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-  Ne nevessen, Margit kisasszony, mert az nekem nagyon fáj.
-  Ugye -  válaszolt Margit - ,  minden hang egy tőrszúrás az ön szívének.
-  Ne játsszék a szívemmel, Margit kisasszony.
-  De hát mért vette fel ezt a maskarái?
-  Ne is említse, hanem inkább igazítsa meg egy kicsit a haját a tükörbe.
-  De itt nincsen tükör. Nincs egy kis zsebtükre?
-  Dehogy nincs, csak azt a mellényzsebemben tartom ... Hanem itt van a hátam és 

nézze meg magát ebbe a kabátba, mert az valóságos tükör.
Es ezzel hátat fordítottam és ő a ferencjóska-kabát tükrében szépen megigazította 

a haját.
-  Maga nagyon ötletes -  szólt nevetve.
-  Köszönöm -  szóltam a könnyezésig meghatva...
Nem beszélhettünk tovább, mert már a leves tálalva volt. Bementünk. Bemutatkoz

tam Bakó úrnak. Wedermannról magyarosította magát Bakóra.
Miki és Károly közé jutottam.
Józsi megint el volt tiltva az ebédtől, mert befestette a nagybácsi bőröndjét tussal...
Margit szemben ült velem.
Szerencsétlenségemre Károly felismerte apja tulajdonát és ezt azonnal közölte 

Mikivel és a két kis Lucifer folyton fülembe vihogott. Különösen Miki nevetett nagyon.
-  Mit nevettek, gyerekek? -  szólt Bakó úr...
Miki megfordult hirtelen, de oly szerencsétlenül, hogy feldöntötte a paradicsom 

levest a fehér abroszra és világos új ruhájára... Óriási mozgolódás, sürgés-forgás lett... 
de a végén mégis kicipelték Mikit, akárhogy ordított és kapálódzott. Föllélegezhettem.

Egyik ellenségemtől már megszabadultam.
Karcsi, mikor olykor felkacagott, jókat csíptem rajta az asztal alatt... Harmadszor

ra akkorát találtam rajta csípni, hogy vörös lett az u jjam ... Karcsi elkezdett üvölteni.
-  Miért sírsz? -  kérdezte az anyja.
-  Megcsípett a tanító ú r!...
-  Micsoda hazugság! Én csíptem m eg!...
-  Igen, megcsípett...
-  Hazudik! -  kiáltottam torkom szakadtából! -  A szék csípte meg, mert sokat fész- 

kelődik rajta...
-  Igaz! -  erősíti Margit.
-  Nem igaz! -  ordította Károly.
-  Ne feleselj! -  vágott közbe az apa. -  A tanító úr csak jobban  tudja...

Margit mosolygott. Én pedig megint rászegeztem tekintetemet és le se vettem róla. 
Nem törődtem Józsival, akár mit beszél...

A kópé megint megszólal.
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-  No, most jól mondtam?
-  Most jobban mondta, mint az elébb.
-  Éhe... most megfogtam ám! -  vigyorgott a kópé... -  Nem is azt mondtam el, 

hanem a tegnapelőtti leckét...
Evvel már kihozott a sodromból, pofon vágtam alaposan.
\ pofon hangjára fölnézett az anya is. Józsi úgy bömbölt, mint a sivatag vadja, 

az oroszlán és kirohant, hogy ő velem nem tanul többet...
-  Kérem, ez a fiú nagyon rossz -  panaszkodtam...
-  Csak bánjon vele szigorún! -  felelt az anya látja így kell vele bánni: most eré- 

Ives volt. Fölemelem a fizetését egy forinttal. Most már elismerem, hogy lelkiismeretes 
tanító.

Nagyon megköszöntem. Margit nem tudta kiállni a nevetést, kiment. En utána 
mentem.

-  No, most megjárta -  kezdte ő.
-  Maga miatt, Margit...
-  Én miattam? Kacagok.
-  Igen... maga miatt, mert szeretem...
-  Nocsak, ne szeressen... hanem menjen Józsi után és békítse ki... ígérjen neki 

bélyegeket, mert szenvedélyes bélyeggyűjtő -  evvel elsietett.

így hát kibékültünk és visszamentünk tanulni. Ekkor jöttem rá, hogy ő  még nem 
tudja a történelmet...

-  Miért nem tanult -  kérdeztem -  délután?...
-  Futballoztam az erdőben...
-  Igen? Térdeljen le.
Józsi letérdelt, de úgy vonyított, mint mikor egy kutyái a másik megharapja. Az any

ja nem ludla hallgatni a sírást. Kiment.
Mikor magunkra maradtunk, kérdeztem Józsit.
-  Mii sir, már megint?
-  Fáj a térdem.
-M itő l?
-  Megrúgták a térdemet a futballban. Úgy fá j... Csatár voltam... Az eredmény 

0:2 a mi javunkra. Én csináltam mind a két gólt.
-  Nohát, inkább tanult volna...
Már vacsorára hívtak bennünket... így a történelem vacsora utánra maradt.
Vacsora alatt én többet néztem Margitra, mint ő rám. Éreztem, hogy ő nem szeret. 

Ebből kifolyólag fájdalmas, kesergő, epedő verseket írtam, sőt elégiákat is... tanulás 
helyett.
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szept. 14.
Tegnap nem tanultam egy szót sem és így természetesen nem tudtam fizikából felel

ni. Ez a szekunda nagyon lesújtott. Hazamentem. Wedermann úr még nem volt otthon, 
úgy hát még nem ebédelhettünk. Bementem a szobámba, odaálltam az ablakhoz és for
ró homlokom odanyomtam a még forróbb  ablaküveghez... Amint kitekintek, sajátságos 
látvány tárult szemem elé. Egy komédiás bódé előtt -  mert vásár volt -  egy trikóba öl
tözött szálas ember kiáltozott torkaszakadtából. Mellette egy eke volt, egy asszony, meg 
egy derékig pőrére vetkőzött és feketére besubickolt frissújság-árus gyerek. Az asszony 
cintányért verte teljes erejéből egy főzőkanállal, az atléta termetű, torzonborz ember, 
meg a szerecsennek kisubickolt suhanc egész rekedtek voltak a sok kiabálástól. Mind a 
kettő ordított -  de az egyiktől nem lehetett megérteni a másikat. Nagy tömeg állottá őket 
körül, de oda se figyeltek, hanem nevettek a majmon, amint ide-oda ugrált a deszkake
rítésen. A szerecsen frissújság-árus úgy fázott, hogy a foga is vacogott.

Gondoltam magamban, megnézem, mit mutogat ez az ember. Nagy nehezen utat 
nyitottam magamnak a tömegen keresztül.

-  Mennyibe kerül? -  kérdeztem az atlétától...
-  Csak egy krajcár -  ordított a fülembe rekedt hangjával. Majd hanyatt estem.
-  Egy krajcár... hát aztán mit mutat érte?
-  Ezt az ekét tartom a fogamon!
És kiabált tovább. Ekkor vettem észre, hogy csak két foga van.
Igyekeztem tehát túlkiáltani.
-  De hisz’ csak két foga van!
-  Elég baj -  felelte rekedten - ,  huszonöt év óta emelem ezt az ekét, hát azóta kitört 

m ind...
-  Es ha kitörik megint egy...
-  Akkor a megmaradt egyetlen foggal emelem.
-K ö szö n ö m ...
Lefizettem a belépti díjat és bementem... a bódéba és kit láttam ott állni? -  Margitot.
Majd kővé meredtem a bámulattól.
-  Hogy került maga ide? -  kérdeztem elég szemtelenül.
Margit szeretett volna a föld alá bújni, úgy szégyellte magát... de mégis sietett vála

szolni.
-  Úgy, ahogy maga.
Elkezdtem szerelmet vallani neki. 0  figyelmeztetett, hogy ha nem hallgatok el, 

otthagy. Én nem hagytam neki békét és ő otthagyott. Kiment utána.
-  Hová szaladnak? -  kiabált a komédiás. -  Azonnal kezdem ...
Hátra se néztem...
Az előszobában utolértem Margitot.
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-  Margit kisasszony, hallgasson meg. Egész mást akarok mondani.
-  Mondja gyorsan...
-  En ma szekundára feleltem fizikából...
-  Gratulálok...

-  Ez forduló pontja életemnek.
-  Ugyan.
-  Tudja, hogy én öngyilkos leszek!
-  Ugyan?
-  Igen, öngyilkos leszek, hacsak azt nem mondja, hogy szeret.
-  Ugyan, hagyjon békén...
-  Margit, én öngyilkos leszek!
-  No, ha épen akarja, hát megmondom: nem szeretem az olyan szeplős majmokat, 

mint maga... -  és otthagyott.
Berohantam a szobámba, lekaptam az ágyam felett lógó pisztolyt és elrohantam hazulról.

-V é g e  -

Egy öngyilkosjelölt naplójából
Irta: Agyar 

Tárca

Nem vagyok egy csöppet se szép.
Nézem magam a tükörben. Órák hosszat bámulok belé és nem tudok egy szép 

vonást se fölfedezni otromba, nagy buta arcomon.
Hosszú, szőke hajam olyan, mint a vízbe áztatott kender. A nyakam hosszú, sovány. 

Az orrom hosszú, horgas. Szóval semmit se fedeztem még eddig föl rajtam, ami szép, 
tetszetős volna.

Es mégis -  nem tudom, miért -  egy egész sereg asszony, lány bolondul utánam.
Ez az én tragédiám.
Atkozom a buta sorsomat, amely ebbe a kopott, háromemeletes házba hozott, ide a 

Bokréta utcába.
Véletlenül kerültem ebbe a házba.
A kapun lógó rózsaszínű cédula okozta vesztemet.

Csinos fiatal özvegy 
kiad

intelligens fiatalem bernek 
egy szobát

I. em.
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Ez állt a cédulán. Fölmentem.
A hatos számú ajtón becsöngettem.
Egy gyönyörű, előkelően öltözött hölgy nyitott ajtót. Bemutatkoztam neki.
-  Ritka Árpád, bölcsész vagyok.
Kezet akartam neki csókolni, ő azonban nevetve kapta vissza kis kezét és pirulva 

mondta, hogy ő a -  szobalány, és hogy a nagysága nincs itthon.
-  Az lehetetlen, hogy maga a szobalány...
-  Pedig így van.
-  Es a nagysága?
-  Este jön  haza.
A csinos szobalánnyal rövid időn belül annyira összebarátkoztam, hogy addig 

nem is nyitott ajtót, míg meg nem esküdtem, hogy a nagysága bármilyen nagy árat kér 
a szobáért, én megadom...

Másnap becsöngettem újra.
Otthon volt a nagysága is, a szép arcú, magas szőke asszony, aki már ugyan nem szép, 

de elég kívánatos volt. Bevezetett a szalonjába.
Az alku hamar megvolt. Én ígértem 15 forintot, az özvegy azt mondta, hogy neki elég 

12 forint is, mert látja, hogy rendes, tisztességes ember vagyok, de azután biztosan 
számit rám. Ezt a biztosat úgy mondta, hogy szinte éreztem, hogy mint borzolódnak fel 
idegszálaim az özvegy horgas pillantásaitól...

Mikor kezet csókoltam neki az előszobában, kis híja, a nyakamba borult. Én meg 
annyira zavarba jöttem, hogy az ajtót nyitó szobalánynak is kezet csókoltam.

Izzót! az arcom, mikor az utcára értem. Megnéztem magam a kis kézitükrömben, 
de undorodva dugtam vissza a zsebembe.

Másnap kora reggel már vittem a holmimat az új lakásba egy hordárral.
A kapu előtt, amint fizettem a hordárnak, észrevettem, hogy egy babaarcú 

hölgy mosolyog le rám az egyik földszinti ablakból. Fekete szemű, őrületesen szép 
nő volt.

Ránéztem: ő még jobban  mosolygott. Majd megbolondultam ettől a mosolytól.
Mikor a hordár elment, csókot dobtam az ablak felé a kicsikének. A kicsike vissza

dobta.
Ez meg pláne elvette az eszemet.
Mint a holdkóros, akartam felkúszni az ablakába, hogy legalább egy csókot kapjak, 

mikor egy papiros szeletkét dobott ki az angyal. Ez volt ráírva nagy szarkaláb betűk
kel: „M ost nem ... majd m áskor... talán este ...”

Meg voltam elégedve a sikeremmel.
íme: még nem is lakom itt e házban és máris három nőcskét hódítottam meg...
Mikor a szobámba léptem, ott találtam a gazdasszonyomat, a szőke özvegyet, és 

egy még szőkébb kutyás lányt.

279



A gazdasszonyom így mutalla be:
-  Ili van a második emeletről a Piroska kisasszony. Szülelett angol lány. Két éve van 

Budapesten. Nagyon szolid lány és rendes. Az ölében ez a szép kis kutyuska a Foli.
-  Orvendek -  mondottam és jó l szemügyre vettem a Piroska nevű „angol”  hölgyei. 

Mondhatom, szép volt. Sűrű szőke haja csak a válláig éri. Aranyos kis szája és szép 
kis pisze orra volt.

Olyan vontatottan beszéli magyarul és olyan szépen, hogy szerettem volna az ajka
iba harapni.

Ez az ennivaló kislány, mikor a gazdasszonyom kiment a konyhába uzsonnát készí
teni, egyenesen a nyakamba borult.

Ez is belém szeretett, gondoltam magamban, és csak néha viszonoztam szenvedélyes 
csókjait.

-  Ma este várom a kapu alatt -  szólt ő, és én még csak nem is tiltakozhattam, mert a 
szőke özvegy hirtelen belépett a szobába. A borzas fejű kis angol lány nem bírta vissza
kapni a fejét, mert göndör hajfürtje beleakadt a nyakkendőtűmbe. Es míg reszkető 
kézzel, izgatottan kiszabadítani igyekeztem a haját, a gazdasszonyom förtelmes pörö- 
lésbe kezdett.

Az idill vége az lett, hogy az özvegy kidobta a Piroskát, a szolid angol lányt, és utá
na dobta a kutyáját, a Folit.

Uzsonna után nagy nehezen eltávolítottam a szőke özvegyet a szobámból, és mosdó
vizet kértem.

A szobalány, a világ legszebb szobaleánya hozta be a mosdóvizet.
Letette és sírva a nyakamba borult.
-  Mi az? -  kérdeztem.
-  Tudom, ifiúr, hogy nem szeret engem...
-  Ki mondja?
-  Hallgatództam itt az ajtón és...
-  En csak magát szeretem...
-  Tudom: az úri fajtát jobban szereti...
-  En csak magát szeretem, édes izé... de mit csináljak, ha ez a Piroska is szeret -  

mondtam és átölelve a falhoz szorítottam és vadul csókoltam a száját. Nem vettem azon
ban észre, hogy az, amit én falnak néztem, tulajdonképpen ajtó, amely az özvegy 
szobájába vezet.

Es amint így nekiszorítottam a szép szobalányt az ajtónak, a zár engedett és mi kel
ten beestünk a gazdasszony szobájába. Az özvegy éppen öltözködött, de ez nem gátolta 
őt abban, hogy egy hatalmasat sikítson és hogy pofon vágja a szobalányt.

-  No hát, kérem, Ritka ú r... én már tíz éve virtsaftolok. de még ilyesmi nem fordult elő.
-  Bocsánat... -  szóltam erőtlenül és csendesen visszavonultam a szobámba.
A szőke özvegy most a szobalánynak esett.
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-  Hát ilven vagy te, cudar?...
-  Te vagy cudar... -  vágott vissza a szobalány.
-  Micsoda? Ilyet mondani? Nekem? Tudja-e maga, hogy kivel beszél? Hisz úgy 

kidobnám, ha volna más kilátásban, hogy a nyaka is kitörne... Maga szemétdomb!
-  Maga az... Es engem nem kell kidobni: megyek én magam is...
-  Szerelmeskedik a kisasszony...
-  Hát talán a nagysága nem? Hisz majd fölfalta a szemeivel az ifiúrt.
Hogy ezután mi következett, azt már nem tudom, mert én szép csendben kiosontam 

a szobából.
Amint a lépcsőkön lefelé rohanok, egy szép kis bakfis állított meg. Azt kérdezte, hogy 

hány óra van.
Megmondtam neki. 0  bájosan mosolygott. En bemutatkoztam. Színinövendék volt. 

Abban a házban lakik, ahol én. A harmadik emeleten. Elkísértem. A színésziskolába 
ment.

Még kétszáz lépést se tettünk és már karöltve haladtunk a szűk utcákon keresztül. 
A kétszázötvenedik lépésnél már szorongattam a kezét és oly szorosan haladtunk 
egymás mellett, hogy egy kártyalapot se lehetett volna közibünk tenni.

Alig tettünk húsz lépést, már kész voltam a szerelmi vallomással.
Mikor elmeséltem neki, hogy hány hölgyet hódítottam meg, nagyot nevetett.
-  Igen, mert maga az egyedüli fiatalember, az egész házban.
-  Ügy? No akkor nem csodálkozom egy csöppet se... És mondja: ki az a földszinti 

tündér?
-  Tudom, kit gondol... az egy szalmaözvegy...
-  Köszönöm.
A Kerepesi útra értünk.
-  Isten önnel, Ritka ú r... a viszontlátásra ma tíz óra előtt, a kapuban -  szólt ő  és 

tovalebbent.
Egy darabig még néztem kecses járását, gyönyörű alakját és azután visszafordultam.
Hazamentem.
Éppen a lépcsőházban voltam, amikor egy papírdarab esett a lábam elé.
A papírra ez volt ráírva:
„Akar-e megismerkedni egy nevelőnővel? Ma este kapuzárás előtt várom a kapuban.”
-  No, ez már mégis csak sok! -  gondoltam magamban. Hisz ha ez így megy tovább, 

akkor meg kell bolondulni...
Sietve mentem fel a lépcsőkön és lábujjhegyen mentem be a szobámba. Nem vett ész

re senki. Ennek nagyon örültem ... legalább nem látok már több nőszemélyt...
Mert már -  az igazat megvallva -  untam az egész komédiát és borzalommal gondol

tam arra, hogy mi lesz velem ma este?
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Mielőtt elmentem hazulról ismét konstatáltam, hogy egy csöppet se vagyok szép. 
csak éppen egy kis pirosság van az arcomon.

Egy pillanatra azt hittem, hogy csak a bájos nőszemélyek egyszerűen elbolondítot- 
tak, játékot űztek az én tapasztalatlan fejemmel és egyikük se lesz a szerelmesek szokott 
találkozóhelyén.

Tévedtem...
Ezek a gyenge nők csakugyan belém bolondultak és evvel megásták egyszer s mint 

a síromat is...
Még nem volt tíz óra, mikor hazamentem. A kapu még nem volt bezárva és -  borza

lom el is gondolni -  a kapu alatt egy sereg nő várt...
Ha csak vártak volna, az nem is lenne olyan őrjítő, de veszekedtek is. Leszidták 

egymást, mint a kutyák, sőt, mikor engem megláttak, még egymás haját sem kímélték...
Én pedig, mint az őrült, úgy vágtam magam neki a lépcsőknek. Egyszerre ötöt 

ugrottam. Egyenesen a szobámba menekültem és magamra zártam az összes ajtókat...
Es most azon töröm a fejemet, hogy főbe lőjem, vagy fölakasszam magam.

A szűz imája
Darabos Antal a kiskapuban még egyszer visszafordult.
Peckesen, kissé ferdén tartotta vérbő nyakát, mintha egyensúlyba akarná hozni 

jókora, borvirágos orrát, kerek fejét. Nagyot rántott a lecsúszott nadrágszíján.
-  Hát akkor annyiban maradunk, Róza néni -  mondotta lihegve, szűk levegőjű hang

ján és leharapta a szivarja végét.
-  Rendben van, Tóni bácsi, akár a kezem írását adhatom...
-  Többet ér a maga szava, Róza néni, mint az írás. Hát aztán, ha sikerül a dolog, 

az enyém lesz az egyik fejőstehén, meg a nagy fülű tarkamalac... Rendben van?
-  Hányszor mondjam, hogy rendben... A pap se prédikál kétszer...
-  N ono... csak azért mondom, hogy azután ne legyen összekülönbözés, harag, 

szóbeszéd, miegymás... Hát akkor mához két hétre gvüvünk.
-  Jézuska segítségével -  sóhajtotta Baginé asszony.
-  Igaz no! -  kapott a fejéhez Darabos Antal - ,  mii mondjak neki: hány éves az Ilonka?
Az asszony kerek arcát elöntötte a vér.
-  Hány éves?... Várjon csak, Tóni bácsi... Most nem is tudom hamarjában. A szüle

tésiéve benne van az imakönyvben... Hogy is?... Mondja neki, hogy húsz év körül van...
-  Bízza csak rám, majd megfelelek én annak a fiatalembernek. Tyű, de befűtött a 

bora... minden csöppje vérré vált.
-  Hát csak jól igazítsa a dolgot, nem kívánom ingyen a fáradozását, inkább még a 

kis hordó borral meg is toldom az alkut.
-  No, akkor isten áldja meg. Róza néni.
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-  Isten áldja meg, Tóni bácsi...
Órák hosszat tartó tárgyalás fejeződött be a kiskapuban. Nagy dologról volt szó: 

Bagi Jánosné sürgősen férjhez akarta adni egyetlen lányát. Ilonkát.
A sürgősséget a doktor mondotta ki a m inap... Az amúgy is gyenge, sovány lány erő

sen fogyott. Nem evett, szédüli, nyugtalanul aludt. Az anyja elvitte a doktorhoz. A 
pápaszemes orvos a gép alá állította a szégyenkező, pityergő lányt és még az anyjának 
is megmutogatta a belső részeket. Aztán alaposan megkopogtatta a hátát, mellét és a vizs
gálat végén kijelentette, hogy nincs ennek a lánynak semmi baja, hanem sürgősen 
férjhez kellene adni. Baginé csodálkozott a legjobban, amikor az orvos kiszámította, 
hogy a lány már huszonhét éves is elmúlt.

Persze, otthon azután volt mit hallgatnia az öreg, süket, nyakigláb Bagi Jánosnak. 
Alaposan nekiesett az asszony. Ilyenkor a csúfnevén szólította az esetlen, nagy embert
-  No, Talpas -  így' porolt vele ezt is neked köszönhetem ... Más, rendes apa törődik a 
lányával, gondoskodik a jövőjéről, de te... te... Talpas... csak gyüszmékelsz, ide-oda 
szuszogsz, talpalsz, a fogadhoz versz minden garast, de a legkisebb gondod is nagyobb 
mint a leányod... Tőled akár vénlány is maradhat az Ilonka, csak a pénzed megmarad
jon  a szalmazsákban.

Csak ezután a hangos bevezetés után következett a tulajdonképpeni leckéztetés. A 
lányt nem viszik sehová, vendég soha sem jön  a házhoz, az öreg félti a lányát a fiatal
emberektől, elriasztja a komoly kérőket. Ilonka olyan, mint az ágról szakadt, nincs egy 
rendes felvevő ruhája, még a szomszéd bútorcsomagoló leánya is szebben ruházkodik. 
pedig hol van az a Bagi családtól!... Az öreg Talpas nem ad pénzt színházra, táncisko
lára, zongoraleckékre, mozira, itthon ülnek évszámra...

Bagi János nem szólt egy szót se, csak néha morgott valamit a bajusza alatt. Tudta, 
hogy a szó csak szaporítja a szót, inkább lenyelte a szidást. Addig-addig csoszogott a 
konyhában, míg végre is nyakon ragadta a virágos boroskancsót és lement a pincébe. 
Föl se nézett, amíg alaposan le nem itta magát. Most azután az öreg káromkodott, az asz- 
szony hallgatott, legfeljebb a keze ügyébe eső tárgyakkal csapkodott. Tudta, hogy 
ilyenkor nem tanácsos nyelvelni. Miután az ember lecifrázta felesége minden pereputy- 
tyát, elunta az asszony némaságát és lefeküdt az istállóban. Reggelig horkolt.

A nyelves asszony nagyon jó l tudta, hogy ő a hibás, nem a férje. Tíz évvel ezelőtt 
még jelentkeztek a kérők, de a büszke Baginé nagyon válogatott. Mindenáron 
„diplom ás”  férjet akart a leánya számára szerezni. Akkor még jó  ára volt a földnek, ház
nak, szőlőnek. Diplomás kérők is akadtak, de amikor megtudták, hogy nincs 
készpénz-hozomány és az örökségre várni kell, egyszerűen visszavonultak. Es múltak 
az évek. Baginé nem akarta a lányát hivatalnokhoz adni. -  Nem adom tintanyalóhoz -  
mondta gőgösen. -  Ha kidobják az állásából, mehetnek koldulni... Es Ilonka várt... A 
mesebeli királyfit, a deli regényhőst várta... közben pedig a húsz lánc föld, a hat kapa 
szőlő, a ház, a régi érték harmadára esett...
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Aztán, a szomszédok szerint, abban is hibázott Baginé, hogy még nem is olyan ré
gen elvárta, hogy neki tegyék a szépet a legényemberek. Szemrevaló, jó  állású, kackiás 
asszony volt abban az idó'ben. Arca friss-piros, mosolygós nézése hamiskás volt. Őszü
lő' haját titokban pálinkás zöld dióhéjjal mosta, a fehér hajszálakat kitépdeste, vagy a 
piros kontykendő alá rejtette. A munkában is kiáltotta a versenyt a fiatalokkal, a nyel
ve is a helyén volt, három helyett is győzte. Azt mondták az ismerősök: Bagiéknál az 
asszony hordja a kalapot... Az éles szájú asszony a tisztelendő úrnak is megmondta a 
véleményét. A plébános úr arról prédikált, hogy a családban az ember a fő, az ember a 
család feje. Mise után azt mondta Baginé a tisztelendő úrnak: Ha igaz az, hogy az em
ber a család feje, akkor az asszony a nyak... arra csavarja a fejet, amerre akarja...

Nem járt sehová, újságra nem költött pénzt, mégis hamarább tudott meg minden 
pletykát, mint akárki a városban. Jaj volt annak, akire haragudott, akit a nyelvére 
vett... Mindenkiről tudott valamit, mindenkit ismert. Friss híreit a kövér, fájós lábú 
fűszeresnével cserélte ki. A fűszerüzletben volt a központ, ahová a mosolygós arcú b or
bély is bejáratos volt.

Most is alig várta Baginé, hogy közölhesse szomszédaival az örömhírt: Ilonka férj
hez megy. Annyi, mint bizonyos. Egy vidéki hivatalnok kérte meg a kezét, nagyon 
szerelmes Ilonkába, pedig csak fényképről ismeri. Hátha még személyesen is megis
meri... Két hét múlva jön  leánynézőbe, talán majd megtartjuk az eljegyzést is...

-  Az orvos ajánlotta, hogy adjuk férjhez a kislányt. Nagyon vérszegény a lelkem. 
Jaj, hogy szégyenkezett az ártatlan teremtés az orvos előtt... ha látta volna, szomszé
dasszony... Nahát!... Sírt a drága szentem, nem akart levetkőzni... olyan szégyenlős... 
Most volt először orvos kezében... Körösztül nézett rajta a villanymasinával, a 
rögtöngéppel, nekem is megmutatta a belső részeket. Sokba került, de megérte, mivel
hogy én is láttam a lányom belsejét és tulajdon szemeimmel győződtem meg, hogy nincs 
benne hiba. Szóval nincs semmi baja... Igaz is!... Hallotta, hogy a Molnár-Mejjes özve
gyét a nagy kruskás tartja ki? Biztos... Egészen biztos, ha én m ondom...

Ilonka otthon ült, az utcai leányszoba ablakában kézimunkázott. Néha-néha kiné
zett a porban úszó utcára, pihentette fájó, csontos hátát. Nyúlánk, hirtelen nőtt, hajlott 
hátú, sovány lány volt. Fiús arca az apjára emlékeztetett. Apró, mélyen ülő fekete sze
mei, dús, középen összenőtt szemöldökei, hosszúkás orra érdekessé tették barna arcát. 
Nem járt sehova, csak a templomba. De ha ünnepnapon kiöltözött, megnézték a fiatal
emberek. Ott állt a leányszobában a lehangolt, öreg zongora, amit Bagi úr a háború alatt 
szerzett néhány zsák kenyérlisztért. A félszobát foglalta el a hosszú zongora. Úgy 
terpeszkedett, mint egy kivénült ragadozó, amely csak ritkán tátja el a száját és csak 
elvétve mutogatja sárga fogait. Ilonka tanult ugyan zongorázni, de sokat felejtett. A 
szülei takarékoskodtak, nem akarták még a zongoraórákat is fizetni. Keveset beszélt. Az 
anyja mellett különben se jutott szóhoz.
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Akkor sem szólalt meg, amikor az anyja magához kérette Tóni bácsit, és bezárkóz
tak a nyári konyhába. Tudta, hogy róla van szó. mert Tóni bácsi előszeretettel 
foglalkozott házasságok összeboronálásával. A Lépes Gizit is a Tóni bácsi adta férjhez, 
aki egy hónap múlva otthagyta az urát.

A nagy sugdolózásból csak ennyit kapott el Ilonka füle:
-  ligy vegye, Róza néni, mintha már kész is volna a parti... A Kázmér úr nem néz 

a pénzre, neki a lány kell... Igaz, hogy a kövér lány a gusztusa, Ilonka meg sovány...
Mihály napjára, Kázmér úr névnapjára várták a kérőt. Éppen kétheti idejük 

maradt az előkészületekre.
Megindult a lázas munka.
Baginé saját kezűleg tapasztotta meg a házelejét, azután nekiesett a hosszú mesze

lővei és szép aranysárgára festette be a ház utcai frontját. Az alsó részt szép, sötétbarna 
színre meszelte ki, azután nekifogott az ablaktáblák mázolásához.

Az eresz alatt kevergette a festéket -  a jó  isten tudja, csak, hol jártak a gondolatai 
- ,  amikor hirtelen felkiáltott.

- A  zongora! Teremtő isten, a zongora!
Ilonka ijedt arccal futott ki a szobájából.
-  Mi az, mama?... Csak nincs valami baja?...
-  A zon gora ...- ismételte Baginé - ,  erről majdnem megfeledkeztem...
-  Mi van a zongorával, mama?
-  Az, hogy okvetlen játszanod kell valamit Kázmér úrnak... Úgy hallom, nagy zene

bolond, ott ül egész nap a rádiója mellett... Látod, mindig mondtam, hogy gyakorolj, de 
ezek a mai lányok nem fogadnak szót az anyjuknak... Most kigyött a szavam... Tudsz 
még valamit?...

-  Semmit se tudok... Azt a kicsit is elfelejtettem, amit tudtam...
Szótlanul bámultak egymásra. Ilonka körmeit rágta, Baginé a lány pattanásos hom

lokáról akarta leolvasni a megoldást. Végül is az anya kendőt kerített magára és 
átszaladt a szomszédba Berta kisasszonyhoz, a zongoratanárnőhöz.

A vénkisasszony éppen otthon volt, paradicsomot tett el télire.
Sokáig tanakodtak, tárgyaltak, alkudoztak. A tanárnő vállalta, hogy két hét alatt 

betanítja Ilonkát egy szép, klasszikus zenedarabra.
-  Csak ne legyen drága -  siránkozott Baginé - .  úgyis olyan nagy kiadásba vertük 

bele magunkat...
Berta kisasszony szerint a zongorázás hozzátartozik a műveltséghez. Ez csak ter

mészetes... Aztán a zenei műveltségről tartott előadást. Baginé kialkudta az óradíjat, 
naponta egy lecke, a kottát a kisasszony köteles magával hozni...

Másnap már megjelent Berta kisasszony. Sietve jött, félretaposott cipőiben. Mindig 
sietett. Leült a zongora mellé, megigazította félrecsúszott csiptetőjét és maga elé terítet
te a kottát. A kétoldalas, tépett, öreg kottán nagy betűkkel állt a cím: A szűz imája -
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Gebei einer Jungfrau. Régi, kipróbált zenedarab ez, haladók számára. Berta kisasszony 
már kívülről játszotta a darabot, hiszen negyedszázados praxisa alatt legalább ezerszer 
játszotta le az érzelgős dalt. Szinte olvadozott a gyönyörűségtől. Hosszú derekával üte
mesen hajladozott, vastag ajkait mosolyra húzta, miáltal láthatóvá vált a hiányzó két, 
felső metszőfog helye.

Harmadszor is lejátszotta A szűz imáját, és mert Baginé becsoszogott a szobába, 
németül szólt Ilonkához, amiből ugyan a lány egy kukkot se értett, de annál élénkebben 
helyeselt a boldog anya.

-  Úgy, úgy... kisasszony, nagyon helyesen teszi, ha németül beszél vele, legalább 
egyúttal azt is gyakorolja a kislány. -  Azután ott rakosgatott, törülgetett a leányszobá
ban, nehogy kárba vesszen a drága óra.

Aznap a leányszoba ajtaját festette Baginé, amikor Berta kisasszony felsóhajtott.
-  Mégis csak fel kellene hangoltatni ezt a zongorát.
-  Hát még mit nem? -  pattogott Baginé. -  Majd még arra is költünk. Hangoltassa 

fel a jövendőbeli ura, ha jónak látja, ha nem tetszik a hangja... Nem igaz, Ilonkám ?... 
Úgyis a tietek lesz a zongora. Ez hozzátartozik a stafírunghoz...

Berta kisasszony türelmesen ütötte a taktust ceruzájával.
-  Tratatatira... egy, kettő, három, négy. Jól van Ilonka... kissé megizzadt, de jó l 

megy, látszik, hogy gyakorolt... Most még egyszer elölről az egészet... Andante kez
deni... így... az előképet jól kihozni... Nézze, édes lelkem, így kell játszani a trillákat... 
Aztán ez jön : tatitatatirom. Tartsa ki, kérem, az akkordokat... Úgy, k i-ta r -ta -n i... 
Játssza csak innen ú jból... M egjárja... A végét élénkebben tessék játszani... Itt áll a 
kottán az utasítás: pin allegro...

-  No, hogy megy A szűz imája? -  kérdezte az anya.
-  Hát bizony lassan, de azért megy valahogy -  felelte Berta kisasszony és letörölte 

verejtékező, olajos homlokát.
Lázasan folyt a készülődés. Még csak három napjuk volt Mihály-napig. Baginé 

maga pingálta ki a tisztaszobát, padlót súrolt, takarított, porolt, sikált. Ilonkát kímélte, 
nehogy kidolgozott kezekkel üljön a vőlegény mellett. Hozott neki a patikából narancs
virág-krémet és azzal kente a kezét. Bagi János is kitett magáért. Kihordta a trágyát a 
földekre, kisöpörte az udvart, kitakarította az istállót, rendbe hozta az elhanyagolt, 
kiégett kiskertet. Szegény Ilonka, egész délutánokat görnyedt a rekedt zongora mellett, 
már kotta nélkül játszotta A szűz imáját, csak éppen a merev ujjai nem akartak enge
delmeskedni.

Egy nappal a nevezetes nap előtt beugrott hozzájuk a Tóni bácsi. Nagy sütés-főzés- 
ben találta a háziakat. Bagi bácsi az edényeket mosta, sikálta, a felesége éles hangja 
kihallatszott az utcára.

-  Hát holnap jövünk, Róza néni -  mondta Tóni bácsi fontoskodó arccal. A déli 
vonattal érkezik K izm ér úr és még az este visszautazik.
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-  Ilyen rövid ideig marad? -  kérdezte az asszony.
-  Csak a névnapjára, Mihály-napra kapott szabadságot, reggelre már be kell men

ni az irodába. Itt a levele...
-  Kár, pedig három napra is futna az ennivalóból.
Ilonka A szűz imáját játszotta.
Tóni bácsi szemei felcsillantak.
-  Ejnye, de szépen játszik ez a lány... Erről nem is beszéltem Kázmér úrral. No, ez 

szép meglepetés lesz... Annyit tudok róla, hogy nagyon szereti a rádiót... Akkor hát... 
izé, az állomásról igenyesen gyüvünk az ebédre...

-  Csak ne sokat késsenek, tudja, hogy nem jó  várni a kész ebéddel... -  mondta az 
asszony és kisietett az udvarra.

Elérkezett a várva várt nap. Mire a delet harangozták, Ilonka teljesen felkészülve 
illegette magát a tükör előtt. Vadonatúj, zöld buggyos ujjú ruha volt rajta. Aznap friss 
hullámokat sütöttek a hajába, a körmeit is kifényesítették, sápadt arcára egy kevés 
pirosítót raktak.

Baginé még nem készült el munkájával, pedig az urán kívül Berta kisasszony is 
segédkezett körülötte. Balszerencse üldözte. A tejeskalács lapos volt, alighanem megfá
zott, a kenyeret megégette a pék, a hús sehogy se akart puhulni, a rántás kozmás volt, a 
rétestészta szakadozott és az asztalterítőhöz ragadt... Berta kisasszony rövidlátó 
szemeivel kétszer is leverte a sótartót, ami rosszat jelent.

A kitálalt apróléklevest már vastag bőrréteg fedte, mire megérkeztek a feketébe 
öltözött vendégek.

A magas, szőke, lányos arcú, borotvált fiatalember igen jó l festett a fekete zakóban, 
csíkos nadrágban. Sápadt arcán az izgalomnak legkisebb nyoma sem volt felfedezhető. 
Tóni bácsi erre az alkalomra felöltötte vőlegény korabeli ferencjóskáját.

A bemutatkozásnál Ilonka szörnyen izgatott volt. Lesütött szemekkel, pipacspiros 
arccal nyújtotta csuromvíz, jéghideg kezét a vendégnek, nem mert a szemébe nézni.

Tóni bácsi utána ment.
-  Istennek hála, megy itt minden, mint a karikacsapás -  súgta a háziasszony fülébe.

-  Csak azután valahogy meg ne feledkezzék Róza néni a fejős tehénről, meg a tarka 
malacról, no meg a kis készpénzről, ami kiadásom lesz...

-  Készpénzről szó sem volt, Tóni bácsi...
-  Ugyan már, n o... A zongoráról se volt szó ... Három ezres bankó az egész, szóra se 

érdem es... Utazás, levelezés, telefonálás, miegymás, ez, az ... Ha az egyetlen lányának 
a boldogságáról van szó, nem néz az ember egy kis készpénzkiadásra. No, nem igaz, 
Róza néni?

Hirtelen abbahagyta, mert Bagi úr közeledett feléjük és ő nem tudott az alkuról.
Bagi úr hangos szóval mutatkozott be Kázmér úrnak.

-  Bagi János a becsületes nevem és minden jót kívánok...
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A kerek asztalnál Kázmér úr, Ilonka és Baginé között ült, míg Berta kisasszony, 
Tóni bácsi és a házi úr közé került.

Kázmér úr komoly arccal, kissé tartózkodóan evett. Nagyon keveset beszélt és na
gyon halkan, úgyhogy Bagi úr egy hangot se értett a szavából. Tóni bácsi a nyakába 
kötötte a lepedőnyi asztalkendőt, teli szájjal evett és szorgalmasan „kezelte”  a boros- 
kancsót.

Annál többet beszélt a háziasszony.
-  Hát, kérem, egyszerű polgári ebéd -  mondta emelt hangon - ,  nem flancolunk ké

rem, azt adjuk, amink van. Az úriasszonyok ilyenkor előételt is csinálnak, de én ahhoz 
nem értek... Csak ilyen egyszerű, polgári házi koszthoz... A magamfajta vénasszonytól 
jobb  nem telik...

-N o n o ! -  szólt közbe Tóni bácsi teli szájjal. -  Nem lehet, ha egyidős velem ... Együtt 
gyerekeskedtünk...

Borral kínálta a vendégel.
-  Finom, négyéves siller... Isten tartsa!... Ez a bor aztán pirosra festi az ember 

ábrázatát...
Baginé kitartóan folytatta.
-  Mert a mai világban nagyon össze kell húzódszkodni... Nagy szó az, kérem, ma

napság gond nélkül élni... Egy kis savanyúságot vegyen, izé... Kázmér úr, a hús mellé. 
Az uborka kissé puha, azért nem ajánlom.

-  Ilonkát biztassa! -  szólt közbe Tóni bácsi. -  Ráférne néhány kiló... különben azt 
mondják, ez a női divat, a sovány...

-  Leánykoromban én is ilyen vékonyka nádszál voltam...
-  Asszony korában majd meghízik -  nevetett Tóni bácsi.
-  Az attól függ, milyen férjet kap -  tette hozzá széles mosollyal Berta kisasszony, és 

kezével eltakarta metszőfogainak hiányát.
-  Ilonka valóságos földön járó angyal -  szólt Tóni bácsi magasra emelt pohárral - ,  

ami manapság ritkaság, mert a mai lányok...
-  A mai lányok -  vette át a szót Baginé - ,  ajaj, a mai lányok. Ne szólj szám, nem fáj 

fejem ... Hiszen ezért van a sok boldogtalan házasság, és a holtomiglan csak néhány 
hónapra vagy évre szól... Az én lányomat háziasan neveltem... Házimunka, kézimun
ka, no meg egy kis zongorázás... Nincs korzó, nincs m ozi... ilyen helyre mi nem járunk, 
mi nem ismerjük a flancot... Aztán olyan ritka már az igazán tisztességes lány. A mai 
lányok többet tudnak, mint az anyjuk... Azért nősülnek olyan nehezen a szegény 
fiatalemberek... No, még ezt a kis tortát... Ilonka remekműve. Nem nagyon sikerült, 
de még így is job b  ízű, mint a cukrászdái pancs. Ilonka nagyon szépen zongorázik... 
Látta a zongorát? Az is a stafírunghoz tartozik, két szobabútor, a zongora, meg a remek 
kelengye... Szereti a zenét, Kázmér úr?

-  A rádiózenét szívesen hallgatom... más szórakozása úgysincs az em bernek...

288



- J a j ,  nem szeretem a rádiót -  sikongott az asszony - ,  megfájdul tőle a fejem ...
-  Mit hallgat legszívesebben? -  kérdezte pirulva Ilonka.
-  A  cigányzenét -  felelte Kázmér úr.
A süket háziúr elunta magát. Felállt és teli borospohárral, bizonytalan lépésekkel 

közeledett a vendég felé.
-  Isten éltesse! -  kiáltotta Tóni bácsi és koccintásra emelte poharát.
-J á n o s ! Ne igyál olyan sokat, tudod, megárt az ital... Az orvos is azt mondta: meg

halsz, ha mértéktelenül iszol...
-  Akkor már inkább iszom ... Mert, ha már meg kell halni, akkor inkább a bortól, 

mint a borért halok meg... Igaz-e, öcsémuram? H e?...
Az ebéd véget ért.
Kázmér úr felállt és sorra kezet fogott. Baginénak kezet csókolt.
-  Kedves egészségére...
Bagi úr és Tóni bácsi visszaültek az asztalhoz, a többiek átvonultak a leányszobába.
Berta kisasszony fénylő arcára vörös foltokat festett a szokatlanul erős bor. Nagyo

kat kacagott, gyakran emelte szája elé kezét. A csiptetője félrecsúszott az orrán.
-I lo n k a ! Zongorázzon valamit Kázmér úrnak... No, ne kéresse magát... Kázmér úr, 

talán kérje meg maga...
-  Valami szép, régi dalt -  rimánkodott Berta kisasszony.
-  Talán A szűz imáját -  segített az anya - ,  az oly szép és már rég hallottam.
Berta kisasszony Ilonka elé tette A szűz imája kottáját.
-  Ezt hallgassa meg Kézmér úr -  mondta negédesen.
Ilonka lángoló arccal ült a zongora mellé.
Remegő ujjai alatt felhangzottak A szűz imája mélabús akkordjai. Nagyon sok

hibát csinált... Szemei előtt összefolytak a hangjegyek, a feje zúgott, a szoba körbe
forgott vele. Egy részt ki is hagyott.

Kázmér úr unottan szívta cigarettáját az ablakmélyedésben, Baginé a zongora 
hátára fektette kövér melleit és szemeivel biztatta leányát. Berta kisasszony a kezével 
verte a taktust, a hibás részeket erős hangjával szárnyalta túl...

-  B rávó!... É ljen... Halljuk még egyszer! -  kiáltotta a tanárnő.
És a lámpalázas lány másodszor és harmadszor is eljátszotta a zenedarabot. Mindig 

több és ú jabb hibákkal.
Baginé kivitte a kertbe a vendéget.
-Tavasszal nézze meg a kertünket, most nem szép. A nyáron kiégett m inden...
Aztán leültette a fiatalokat a kertben és magukra hagyta őket, szórakozzanak ked

vükre. A becsípett Berta kisasszony a zongora mellé ült és játékával felejthetetlenné 
akarta tenni a hangulatos délutánt.

Az ebédlő asztalánál boroztak az öregek. Bagi úr elpanaszolta, hogy az idei szőlő
termést tönkretette a köd...
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A háziasszony az uzsonnához készülődött. Tóni bácsi kinézett a kertbe a fiatalokhoz, 
gyönyörködve nézte őket... Milyen szépen összeillenek és hogy megértik egymást!...

Kázmér úr az órájára nézett és felpattant, mint aki régen várt erre a pillanatra. Elborult, 
sápadt arca kiderült, kigyúlt. Nekem mennem kell! -  motyogta bizonytalanul és letörölte 
gyöngyöző homlokát. -  Sajnos mennem kell, különben lekésem a délutáni gyorsat...

Tóni bácsi a vendégbe karolt.
-  Hiszen azt tetszett mondani, hogy az esti kilenc negyvenötössel utazik és reggelre 

otthon lesz...
Berta kisasszony A szűz imáját játszotta.
Tóni bácsi fájdalmában felordított.
-  Elhallgasson azzal a verklivel, mert isten uccse, fejszével darabolom szét!... Az 

ember nem érti a saját szavát... Hát csak üljön le, kedves öcsémuram, oszt maradjon. 
Olyan vacsorát kap, hogy megemlegeti. No?

-  Sajnos nem maradhatok -  szabadkozott Kázmér úr és égő arca valósággal felfú
vódott. -  Nem tehetem, holnap rovancsolásom lesz és korán reggel be kell mennem a 
hivatalba... Igazán nagyon sajnálom...

Hiábavaló volt minden marasztalás, kérés, kapacitálás. Kázmér úr sorra elbúcsú
zott az ámuldozó háziaktól, a megnéniult Baginétól... A könnyes szemű Ilonkának 
ennyit mondott: A viszontlátásra...

Bagiék a fehér keresztig kisérték el a vendéget, onnan már látszott az állomás 
füstös-vörös épülete.

A fűszeresné „véletlenül”  az utcán beszélgetett a borbéllyal. A szomszédos házak 
ablakaiban kíváncsi leányfejek jelentek meg a libbenő függönyök mögött.

Tóni bácsi a szemére húzta keménykalapját. Bizonytalanul lépkedett Kázmér úr ol
dala mellett a platánokkal szegélyezett széles úton. Keserűnek találta a szivarját. Szólni 
akart, de nehéz volt a feje.

Szótlanul haladtak kettesben a népes úton.
Az állomásra értek.
Tóni bácsi nagyokat szippantott szivarjából, apró, véres szemeivel Kázmér úrra 

pislogott.
-  Nem tetszik a lány? -  kérdezte rekedt hangján.
-  Megjárja.
-  A szülei ellen van k ifogása?...
-  Az én apám is paraszt volt.
-  Kevesli a hozományt?
-  Nem kívánhatok többet.
-  Rossz volt az ebéd?
-  Otthon se eszem jobbal.
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-  Hát akkor mi a fene leli? -  tört ki Tóni bácsiból az elfojtott keserűség mért 
lógatja az orrát, megkövetem?... Otthagyott csapot-papot... ilyen szégyen...

A vasúti postás éles csengettyűje Kázmér úr vonatának indulását jelezte.
-  Isten vele, Tóni bátyám -  sóhajtotta Kázmér úr - ,  mennem kell...
-  Addig el nem eresztem, amíg meg nem mondja, miért szökik? -  kiáltotta Tóni 

bácsi, és teljes erejével a vendég karjába kapaszkodott. -  Mi az, ami megvadította?...
-  A ... zongora... -  dadogta Kázmér úr pipacspiros arccal és kiszabadította karját 

Tóni bácsi öleléséből. -  A zongora... Nézze, kérem, és ne vegye zokon... én nem bírom 
a zongorát... Még a rádiót is becsukom, ha zongoráznak... Hát ezért... No, isten áldja 
meg, Tóni bácsi...

Es otthagyta az állomás előtt az ámuló Tóni bácsit, aki zavarában a szivar parázsló 
végét dugta a szájába...



Kosi Csilla

A hinterland krónikása

Műnk Artúr, a pesti orvostanhallgató, aki a szabadkai gimnáziumban Kosztolányi, 
Csáth Géza és Sztrókay Kálmán iskolatársa volt, a helyi és fővárosi lapokban megjelent 
cikkeit Irka-firkák címmel két nagy alakú, kemény födelű füzetben gyűjtötte össze. A 
füzetekbe gondosan beragasztott tárcák, párbeszédek és portrék palicsfiirdői aktuali
tásokat, budapesti pillanatképeket, az egyetemi élet alakjait: a gólyát, a bölcsészt, a 
joghallgatót, a medikát örökítik meg, „legtöbbször krokiszerűen, a gyors rajzoló tech
nikai készségével és a pillanaton alapuló ihletével” 1. Műnk hagyatékának korábbi, az 
önképzőkör számára készült kézírásos darabjai a szabadkai gimnázium korabeli szel
lemi műhelyébe engednek bepillantást. Munknak az Érettségi előtt és után című, 
minden bizonnyal felolvasásra szánt művében az Aranysárkány két eseménye bukkan 
föl: az érettségi vizsga előtti drukk és a sétapálca megvásárlásának mozzanata. E két 
motívum nem annak a kultúrtörténeti ténynek bizonyítékaként fontos a számunkra, 
hogy a századfordulón az érettségizett ifjak rögtön beszerezték függetlenségük és fel
nőttségük jelképét, a diákoknak tiltott sétabotot, hanem annak bizonyítékaként, hogy a 
századelőn az érettségi vizsga előtti izgalom és a sétabot már irodalmi „hellyé” , toposz- 
szá alakult. Az Egy gimnazista naplójából Csáth Géza később keletkezett elbeszélését 
idézi föl bennünk. Műnk Artúr felolvasásra szánt szövege egy nyolcadikos, házitanító
nak állt tanuló szerelmét beszéli el. A napló az olvasóban a kimenetelt illetően 
sejtelmeket hagyva váratlanul szakad meg, bizonytalanságban maradunk afelől, hogy 
az én-elbeszélő elkövetett-e végül valamely tettet a magához vett rozsdás pisztollyal. 
Csáth Géza azonos című elbeszélése egy ötödikes gimnazista fiktív naplóját adja közre, 
a novella szövegében a diák nyelvi kifejezőképességének stilizációja mesterien váltako
zik az érzékelésnek az én-elbeszélő nyelvi tudatát meghaladó leírásával. Műnk szövege 
annak bizonyítéka, hogy a napló műfaja, a „diák látószögének”  nyelvi stilizálása köz
kedvelt lehetett a gimnázium önképzőkörében. Az Egy öngyilkosjelölt naplójából 
úgyszintén fiktív napló, egy csúf, hosszú és horgas orrú fiatalember jegyzeteit közli, akit 
rútsága ellenére megrohamoznak és öngyilkosságba kergetnek a nők. A tárca megerősí
ti, hogy a Csáth Géza elbeszéléseiből ismerős erotikum és női szépségideái nem pusztán 
kulturális jelenség, hanem irodalmi jellegzetesség is volt a századfordulón.

Műnk irodalmi zsengéi előrevetítik a későbbi író alapvonásait. A szerzőről írt 
tanulmányában Bori Imre Műnk Artúr realizmusát (Csáth Gézához és Kosztolányihoz

1 Bori Im re: M űnk A rtú r  és A  hinlerlanrl. In .: M űnk A rtú r: A hinterland. Fórum , Ú jv id ék , 1 9 8 1 ., 2 3 3 .
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olrilal I V A P L Ó
K É T  S Z E G E N Y  

K IS  G Y E R M E K ..
—  Kosztolányi D ezső és Fenyves Ferenc diákévei 

I rta  M á n k  A r tú r
Ax » MMsalntej ház, amelyben boto»-j*om» r l- 

rőtünk egyetlen világhíres P*, Kosztolányi DezsA, * 
kftllő szü'elett, ma is olt sxeréovkedlk a Wllson uc- 
cábart. « ISrvtnyszék közeliben. A Vétszémyu Igény
telen tiír. va'amlkor Kosztolányi Ágoston negyven- 
nyolcas százados tulajdona »olt, ebben az tpdleihen 
élt a sokai bele-eeskedó, szegény kis gyermek tizen 
BÍg7 Í<es korái*. A véknnrdongálu. sápadt, lórikén?, 
álmodozó klstln 61 eszlendfls koriban julyo* mellhár- 
tyagyulladlson ment it, amely beterífg ntán még 
hónapok rmtltán h légzAal nehézségek léplek fel. Ér
dekes. hogy t » k  a fuldokláslg mén« rohamok mejt- 
i»Qntek, amikor t kezelőorvos, n 14. öreg Wtfhetm 
doktor Mesl beléped a »zobába és a szenved« gyer- 
bt** hmtilnklra IMW Vfzíl.

A ÍSŐpiWiyl, lélénh fcMM hA.ii|f*4,<>H «>
Igyho* kőtótla h kór, kb ígyacskíl* tele volt képet. 
Icónyvakkel ImAHta A könyvek«!. Va'aitil rést halál- 
felei mess volt kedvr-nc olvasmánya Hgylk képes
könyvében teder.fe fel a vlgyorgA halált, aki Vaszá- 
val a keltben keresi áMoznlall a söléf íhwkában. 
Apja gondosan leragasztott* a halálíeks kć-pct, de a 
kis pezsöke vékony ujjaival fellépte, a ragasztás! ét 
reszketve mutatta a csontvázas képet édes anyjának: 
—- fJtlW félek anvlkám...

Detegségo ulán kerülte a virgonc. haneurozó 
ryercktkcl. kereste a magányt. kis szólójában, Játé
kai, könyvel közót! irezte IM marit. Nem »»ívesen 
Ur( egyedül a* nccán: fiit a .hasmetsíök«-löl. ö  
wiei'érey.tft. hogy ki a hasmetszó: a ntzy, cstrnya
csuklyát sapkás ember, a bcbnirvolSH Jel« Bregasz- 
szony. . .

Olm natlsták
A gimnázium egi’lk legjoto) iannlóli yoJt A* alsó 

, osztályokat m íf • régi fpflletben végért., fltndlkeS 
korában kliltözött a Koszlnlányl csalid a* n| gim
názium Igazgatói lakásába. Bizony , a lefsós KpjzIo- 
lánylt családi becéző nevén: .Dldét- vajmi keveset 
láttuk a gimnázitim udvarában. Nem Igen érdekelték 
gl a sporiok._______________________________________

•nltvnV, kis azbiUr-mfaM szenrezttlnk. betanultuk 
Cyr^Kfl, k<vflir*l Fújtok ndnk bdnt, Mákat flnWnro 
no* isJknM/'f/. részleteket szavaltunk az En’htr tre ff-  
rftrfírfM. A tilnnd aterclmnsel voltunk. A Doktor 
Orbán nagy sikerrel szerepeltek: Keltért RenA, Orflner 
Andor. Srlnt6 Miklós és l’ app Miska, xí\ ké*N*b a 
fctt Ja pesti Király 5zlnJiiz tagja lelt. Ebben a darab
ban Perinek éj nekem epizódszerep Juloft.

Eii* az eifiadAsok Wnas Tnükedveló e«MJt e lü 
tik mei KUry RMr« két estére tervezett felléi>ósét. 
Me*twdlpk, ho*v az efsfl esle • Casanova, a mlsikon 
pedljr n  Adrim és Hva elmfl operetltren lép fel a 10n- 
dérl nö. a me«lestesUlt 'HákSlom. Ma már nehéz 
volna mccrnonHaol. hopy a két limonádé darab hörW 
melyik vnH »tcp'tltóbh, annyi azonban blionyos. 
kenv IM« la <)perellek MfnlUrneh sí.5mllOl"»-
n»k. P'-ríier Hrvsatelényl !*ar*alA aal«nrnaa hattu 
tolta a diákoknak » KOry-tlöadAsokat. Vapv lm«Tj«'i 
fls.sxtbcszéltP'ik: meiíiiéí/lö( a darabokat cnserfé'y
nélkal. Még ha egy évOnkh<i kerti! Is. A vcr.érünk 
fenyves l'erl volt. Olyan parázs »hlelésl remlcz- 
Wlnk Küry Klára mellett, antHyet ai flreg silnhár. 
míz nem Mtnlt A »rntmVMî l« kivették rfsztlkcl 
míg t ’̂^ek köiötl- Hartmatm Jflisef. Ralafíovln 
Mllos. íJehi JArset. Sttróiay Kálmán. .Sri?*'« Ovira. 
Ifreimrr Jóska és csekély személyem, aki »löad's 
uién elsőitek slelett • tnávésmó fogaidhoz és klsdls 
a Jelszót: — riukt... KHognl a lóvékat! _  A M-r 
l-IA dlíkoV a m(h/éstfi5 lakásáljt hnelák a fogatot. 
Rövidesen tanári kontr.rencla »11 kerültek a K'lrv. 
Ser ak*lv szereplőt. Valamennyi^ Igazgatói nrcRto- 
váshnn ríszrsflltOnk »kel’4sb4 thif’<ilysirrtf* magavi
selettel. ami altkor szigora bOntelésnek számított. A 
tanári1 kohferencla envhllö kfttfllménynek vellp. hogy 
n M/Mfcfojrrff'.fet/r a eiffvéjzniJ mellett ál tCri^nricni 
Innám, ti 9r(| • Stíeirtnbwter K<troíy. aU M7ofrrl/«í7- 
rancrnohrt ttifnrnhdhan és • víscWí<f/sA'e/ még rfl 
i'/lt <t tnagtir/H megltltdktteH tt)asinért * Néhány 
hAnatr rmiltén Silrbent*jrf/>r tdtl. — ff dlsttnk legmj-
g?ot<h xiomnrasilgifrd. — »SffWí térrlmérr* ifyutn- 
Irtmhit ront üt

!ÍÖ6 december 23.

végzódAtt Program stcrlnl előlépett Kosztolányi 
hosszír, KI«« eseti,h Maival í» elrucoolla kO'lemé- 
tiyil. Ml már klviHriM tadlnk minden a»nv*». til*. 
nemre: gvflryflrfl volt. Az »nnrpt «rónok l.leht 16- 
zsel volt. nr.MK esak Vrlt sóin*, mert szAnoklal« al»- 
lén óriási crAvet (Art k| helólOnk tr. a hlzonyos — 
»d'íkrOliagéi*. l.'cht. akt nagven ki akart trnnl ma
giéit. valahonnan szerzel! ecV pír fehér ksinnsnlL 
t 'p.V festett, mint r.gv g'^efll. Pe ví.gy.'rzotf Is a kU 
k^lcsónri'íl! kmiia'.nlkrs, Vrrtllle a pocsolvít. mlntft* 
tojáslAncn) J.ároa. Alig kérdett beszédébe, amikor 
n-emicr Jó«ka é^rrevefte. hogy tlcht egyik láhá* 
DkMnvl sír taund. Más ’ *■ krlVtl nekünk: vulkáni
OrAvel liVt VI a fölrAí&r... / ppcii vsak i diám?l mit- 
vésznó ne ni ngyelcK. Rzornorn pillanlósokal veteti 
a trviroíott sr.Anyecre. A ml kedvünk is lelohadt 
amikor egytklink !e!fed«zte. hogy a szomszéd sióéi
ban a helyi lap lAsaerkesct'i)« lítjzlk velőnk bnlótdK.

Tgy hft imrlva kertit! sor Oerlakl flirmlnre. Ai 
Kosztolányi verses emléklápnál drukkolva n’eoli'nk a 
miivétzri/5 Pp;ta-nccal lakásába. Fenyves Teri vene- 
t ísé 'd  Aegodalmimk nem sr»!| aUplahn..Tarlin Irma 
irgv létszik rossz IríArmáelól adott látogalásnnkréfr 
a sitin* kamwtlró’ . egy, Iníirv limnv a sínhret l»- 
uosan los*J"'t l-rmrilnkrl. Klíbránd-illnnk. Elsr 
Emília »tlnneplése* Kosztolányi Deisó leuna^yoblr 
lálJalmára lekerlilr a napi'cndr'il. Tgyeilnl persze 
nem mrheielt l'edip liogv szerétéit volna » szóke 
na'vávji megismerkedni. Tizct'héf éves volt akkor 
♦b.sKA át Atyán «***„,. nagvon .rertlmes ..

Kosy.fofAíiyH klc^nplAk 
a c ltn n íS zlu tn h ó I

HrrM mir tfilrbszAr n'vsstam a ktllóobözí lapok'
han. Itt az alkalom, liogy végre elmnnđlam a hitelet 
liirlénclel.

Abban az idöl-en, pontosan ezerkflencszizkr|töhen, 
lebát Ijarnilncnégvév»ef eiíé'óll a gimnáziumi Ónkép- 
zT.kür valóságos kis Irodalmi elfkészltfl vnlt 

- Kosztolányi HezsA nyolcadikoj korában benytij- 
totla egyik verséi az Önképzőkörnek. A veri cime ea 
volt; SirvíTfitok Ilonka Angnm slr/rirj. (Kl'lWlVt 
Ulokaliriefli.'il, nrentier llnnkitrirl szólt a kis fllslrófá* 
vers.) Az OnkéPz-^ftr laiiArvezcInlC. Révltv /nllán, 
a m.irvnr troilnlom tanára fenyves Ferenc nyolca- 
dlVos iin-.eiiléknek a<lln ki a versel elhlrálds végett. 
A Mríliís írásban tÓifént n kr!t>'kns. prpcrnm szertől 
olvasta fel í.Xc,*?r'!S* JCfCf .csők amolyan
diáklieceet »VptI olnálol iT Wzóny a1»po«an lo- 
hiizla a verset.

Ár. emlékezetes flnképzőkOrl illés i  kAzípsfi, INd- 
szlntl pAttanleremhen ga|lo!t le. Fenyves Feri plroiH 
fd'ckkel olvasta fel lesnlló kritikáját, pontról, pnolra
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ezv úJóiiibli 0<vugy aswuity lakltábao.

li.iráli köre eryre tzélc>ebb lelt, verselt hozta a 
Hit Kb» Józicl liipia 0* az akkui kitűnd budapesti 
Napló. Kt eit>'el:iiusii Ismerkedett meg ÜaklU Miliály- 
lyal. Julii>z (bulival, aki akkortájt került fel Sze- 
iíeJiul vkkor h..t.ltkuíutt uitg a fiai.i| Dirit Lajossal, 
akinek 6ix-»u JiliOt a llicikal IfltUa texídsseikciz- 
lüie vall. baráti UárSiuú̂ álMa tarlónak nii t  Tóik 
Árpád. Uellen Uszkár, Karinthy Idtyes, Oivált l!rnó. 
Jlsd Uszkár és bunilyö Zullán Is. MiuJebM, aki ak
kor az ni magyar Irmluiaui piuulrla volt, caak ií>- 
pen AJy l'.ndrét KurUlu Osxlfinfisen.

Mi^wJévcs koiiUju léiével Uéeslicii lilllaalott. de 
a tavaszi szciiiuazlerru ulra oiegícfcut karcsú, magas 
»lakla ui Ollól-ut köruytkén, ahol unckaóccsével, a 
medikus Uruituer Jiix^Kel lakott enyűtt. A Csátit 
Oéza Iröl á'.nCV akku.- már hunéit voU a 16v4ruAan. 
Csál|i Oiia Ivatl lelki JóliAráloni volt és ez a b.irál 
lág vitt iliU' u fiatul írói köi'bc.

U( u liulliululbttüái' leié
AIiIijh j  l IJ.Milii ,i »lkon diigJUan kelleti meg- 

iUciuie m  irönak. uiiiit ma, amikor uéháoy 6rcg 
a ti y ón vicc dar elég a küiloldí síkéihez Is. Koszlu/tltvl 
nagyon sokat ilolgulull, ny: Ivi-kcI tanul«, lordnuti. 
sutig »4ÍI4 tHvhwíliK. A vétóval iiauteti. Mialatt 
Csáth flésa, l.áuvi Viki..r, Salr</hay Kálmán és 
(yai Aiiui >4 peüt él^ukában liilangulluiik, addl  ̂
Kusgtul&nyi sauk&ilšaig, kimerülésig dolguzoti. Anti
kor mi J íiatal (óváros ii.ipsiiii.s4t élverlük. tobzód
tunk thililságiiukbaii. Doíiré a sötti, advail b.itoi 
ion szúbátábau Ült t> eaI illa:

Szabó Lőrinc.

At étid Kusatulányj vers. amely ISdJupcswi 
ayomtilisbift meglelem, az clmá VNteménv
To|L Köuuycii irt. Ntlia kén; versuak villant mez 

.• mii Mlln iytif|lrísi»l. — meri kttitafi

■v  ÍJs ■

Hervadó asszonyok
MhU uUUló itobrok i les(m/nyet kOtDtl, 
ügy lárok~k*lvk. úgy étimülJöiök. 
úgy hűllgaliik közietek, asszonyok.: 
milyen illány volt at anyagotok, 
milyen rotrtló. hogy tiz hint év aluli 
iiéi>M:uítM'Sl aeuunl nem maradt.

limerick ló i... ítmléktítem. . ,  S  velőtök 
vénül tik i‘ /i / i . tudom, mii lehat 
mutatni DtJg. cxt.Hiil. uugiiMszanl, 
s ludoui azt h. hogy ml at lenti: 
az laoel elvi/SttHi s cgyttt v é n . . .
Un unit hazudik a to^xbékülés

mart hununkban Idj. rombol « egyre nó 
a legízörnylllib betegség, a t Idő, 
btune a lassú haltU dolgozik. 
kUlti ráiük huilulottiaii: 
asftou.. ok Isten remekművel, 
s te t í t i'rf az Idő is  Örül neki.

OrUI, h ő d . úgy CrUl, ahogy in  
tn/nJlom  a mai tatokat, s t t g in y  
barátain), hervadó asszonyok . . .
Hol van a mester, áld alkotott?
Ildinllk és máltlk hitvány anyagunk 
s a rtmldibatt mind testvérek vágyónk.

Test vér t i  'mind. e sy  korsták: egy  csatdd.
S Jönnek friss leslek. Ilalal csodák, 
lönnok ut viak. a t Idegenek, 
akik n Indenl tlólrül ArzcJen«*. 
uklk l;rjűk Ht husi uj évta  dl 
a tragédiát és  koaiéJldl.

A fdr ük az isten remeknidvetl —
He soíi JJt kell még eUelel/enl 
s be sok rosszat, ami még hdlra trón. 
hogy  — mint egykor egymásnak — boldogan 
adhassuk dl testünket a löld átall 
a lérgek mvgvdltii csókjainakl

itiakótlése lainerlU vitt, magas, nylloli ValcrmOidei- 
gallérját, Eillszlavék'nnyiájru oyakkcudólt, leheletlen 
(ortnó|u Kalapjait ImátlUk a kartkatnra ralaulók Meg- 
lehetősen .nagy lábakon, élt. Nadrágját csak ulkoii- 
ban vasalta ki a szuáió. Kürgatléros báveJoklában 
szélsebesen száguldott az uccákou. Délelőtt ai egye
lem s a nyelvtanulás, délután, este a szetkcstlóség 
Mindig in. Mz volt egyetlen szenvedély«.

Ifuszauegyéves korúban belmunkatáisa volt a 
Budapesti Naplónak, melynek szetkeáztói: iJiró Lajos 
és KabOJ üd«. Vészi JÓZiellöl • vctlék ét a lafluo; Ebi
ben a napilapban látlak navvtIAgnt Bubit.« Mihály és 
Juhit« űyitla .elsú v«rsci. Ady.tis beućztnl jnélra 
EdtvOa-ucsm tt«ikatiiftleU . aintlynak «tósaobasiarlt 
clsd KOtiállbaa áéssl Oszkár dolguaoU. Caélb Cli- 
zát <enekrillku;calt hozta be Desiré. az ea novelláim 
aiegleleaését pedig Csáth Céxa tgysngclle.

Detlré úgy láU*Ut a a apiálót őrőkOlto bumortl. 
O Is szerel a szavakkal dobálózol, sionglórfiakSájd. 
A feleségéhez Irt egyik versében Így látszik a szgs 
vakkal: Ilont,.. aullUi... laoollu ...

Egyelemi Aallgaiő korába, klentek meg dsó kő- 
lelci: a Négy lal kOtiiii, a űoszortilnyos estik és a 
LWmnivét. Megszámlálhatatlan niBfordlIásala klvflá 
Uíszcsea husconnégy eredeti kOlelet IrL l-eghlresebb 
fttisfty-: 4 térés klAtS, IcgismcrUtft és legnépszetiifct 
vtr»cikiu»a, A tzitifény ijls gy«r/p#í panaszul asszesoa 
hét k iu4^a4, . i ^ |  W *-i «*Welésnap|4ra
adták ki OsstegyOltHtl reruk válogatóit kDltemó- 
nvell. Ululté eredeti kólata: T *nfr* ‘ *m. (Revay kia
dás. IVM), Kengeieg müloiüllása kőzlil vegyük ki a
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képest „földszintibb”  képzeletét), a realizmusához szorosan kapcsolódó anekdotiz- 
musál és a humorát említi, melynek a hatóköre a mulatságos tulajdonságok elnéző 
észrevételétől a kegyetlen élességű szatíráig terjed.

Bár az orosz hadifogságát elbeszélő A nagy káder című visszaemlékezése Budapes
ten négy vagy öt kiadást megért sikerkönyv volt a húszas évek elején, maradandónak 
Műnk Artúr 1933-ban megjelent A hinterland című regénye bizonyult.

A regény történetkezelése nem árulkodik különösebb írói invencióról. A mű cselek
ménye váltásokkal, kihagyásokkal 1914-től 1918-ig tart. Stein Leó, a főhős, aki civilben 
banktisztviselő, háborúzásra alkalmatlan, puhány fiatalember. Hadnagyként vonul be, 
első bevetése alkalmával Sábáénál egy ág megkarcolja a kezét, e sérülése indítja el sza
badságolásainak és színlelt betegségeinek sorát, melyek közben betekintést nyerünk a 
lógósok, a frontszolgálatot kijátszó aktív és tartalékos tisztek hátországbeli társadalmá
ba. Stein Leó bankbéli ismerőse, Aldori Emil a többszörösen tönkrement, a háború 
elején a katonáknak a pályaudvaron csokoládét áruló, de utóbb hadispekulációkból 
meggazdagodott Kávé Mátyásnál albérlő. Kávé Mátyás lánya, Amálka és Stein Leó egy
másba szeretnek, miközben Aldori pályafutása fölfelé ível, s alkalmat ad Munknak egy 
háborús karrier megrajzolására. A szerelmesek egyesülését a nagyravágyó lányos anya 
mellett Falta kapitány, Stein Leó fölöttese akadályozza. A kapitány, a pótkeret zászlóalj 
kegyetlen kiképző lisztje, az „ordnungés diszciplin”  föltétien híve, a nők nagy barátja 
és hódolója, aki a galíciai frontról aranyeres csomóinak operáltatása ürügyén vonult 
vissza, ugyancsak Amálkába szerelmes.

Műnk típusokat teremt művében. Amint Bori Imre megállapítja, a regénynek nem 
a történetszövés az erőssége, hanem „az alakok és a helyzetek ‘ valósága’ .” 2 Műnk a 
frontszolgálatot a tartalékos tisztekre és a közlegényekre hárító tisztikar szatirikus raj
zában, a polgári és külteleki alakjai leírásában, Porváros atmoszférájának 
érzékeltetésében remekel.

A regényen különös módon végigvonul a két napszak, a nappal és az éjszaka ellen
téte. A menetzászlóaljat mindig éjjel indították útnak, tudjuk meg a regény közepén. 
A művet indító jelenetben a zászlóalj a forró júliusi éjszakában a lakosok éljenzése 
között vonul végig a főutcán. A kávéházakban zsíros arcú kispolgárok mulatnak cigány
zene mellett, a pályaudvaron kifestett arcú hölgyek, akik nagyokat kacagnak, vörös 
rózsákat osztogatnak, a vasúti vendéglő eszelős mosogatószolgája Ferenc Józsefet élteti 
az éjszakai jelenetben. A Száván való átkelés Sabacnál, az első gránátok robbanása, a 
város fosztogatása, a „hadi emlékek”  szerzése nappali fényben történik, ahogyan nap
pali fényben hevernek az útszélen a véres vattacsomók és kötszerek is az első ütközet 
után. Kávé Mátyás üzelmeire, a posztófölvásárlásra, a katonaszöktetésre, Aldori Emil 
karrierjére, a pótkeret zászlóalj tartalékos tisztjeinek gazdagodására, a hadikórház

2 Bori Im re: i. m ., 2 3 8 .
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orvosainak, ápolónőinek és ebédet osztó jótékony hölgyeinek erkölcseire is nappali 
megvilágításban derül fény. A háborúról való beszélgetésekre az orvosi bizottság előtti 
megjelenésére váró Stein és katonatársai között az alkonyattal elcsendesedett kórterem
ben vagy az iszapfüredi gyógyszálló éjszakai szobájában kerül sor. Este játszódik a 
karácsonyesti vacsora tablószerű jelenete Kávé Mátyásné házában, amely a vendégek, 
e korlátolt, beszűkült vidéki egzisztenciák teljes elázásával ér véget. Az éjszaka a 
regényben a nappal mindent egyforma közömbösséggel tudomásul vevő világával szem
ben az elszabadult, irracionális indulatok megnyilvánulásának ideje, melyek mintha az 
ország, az államalakulat szétesésének görcsét testesítenék meg.

♦ *

Amálkának Stein Leótól kislánya születik, titokban házasságot kötnek, a haditáp 
tisztikara ünnepli a férjét meglátogató fiatalasszonyt. Stein Leót egy királyi inspekció 
képében eléri a véletlen balszerencse, a szétesés előtt álló olasz frontra vezénylik, ahol
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golyó teríti le. Halála alkonyattal következik be, a regény zárójelenetében kifosztott hul
lája fölött éppen megy le a nap. A regényzárlatban a lemenő nap annak az értelemnek 
a szimbólumává válik, amely a világháború történéseit megérteni igyekezett, de immár 
nincs alkalma többé semmit sem megérteni, mert a világháborúnak és az Osztrák-Ma- 
gyar Monarchiának egyaránt vége van.

Műnk Artúr a harmincas években főként novellákat közölt, Bácskai lakodalom  cí
mű regénye a második világháború után, posztumusz műként jelent meg. A szűz imája, 
amely keltezetlenül került elő a szerző hagyatékából, valószínűleg a két háború között 
keletkezhetett. Bagi Jánosné lánya, Ilonka A szűz imája című dalművet gyakorolja be 
Berta néni, a zenetanárnő irányításával, és játssza el a lehangolt zongorán a Tóni bácsi 
ajánlotta kérőjelöltnek, Kázmérnak, a kényszeredett légkörben, erőltetett beszélgetés
ben lefolyt ebéd után. A zongorázás az oka a hétköznapi tragédiának, a vőlegényjelölt 
megszökésének. A szűz imája című dalmű szerepel Csáth Géza 1910-ben keletkezett 
Johanna című novellájában is. Johanna, a bécsi származású, szép szemű, de nagy hom- 
lokú, nagy kezű és kis hajú háziasszonyról azt állítja az elbeszélő, a Johannánál 
albérletben lakó két egyetemista fiú egyike: „Kedves volt, de nevetséges. Nem tudott 
egy szót szólani, mozdulni, hogy mind a ketten magunkban mosolyogni ne kezdtünk vol
na rá.”  Johanna esténként zongorázni szokott: „Régi Strauss-valcereket, ismeretlen 
szalondarabokat szedett elő, amelyekben banális futamok és tragikomikus tremolók 
szerepeltek. Ilyenkor kinyitottuk az ajtónkat, és az előszobán át jól hallhattuk a játé
kát. Néha dúdolt is hozzá. Nagyszerűen mulattunk. Egy alkalommal hemperegtünk 
nevettünkben. Johanna tudniillik a basszusokkal egészen szabadon bánt el, a ritmust 
pedig saját használatára alakította. Hall az ember az életben temérdek rosszul zongo
rázó asszonyt, de ilyen karakterisztikus rossz játékot, ilyen egyéni hibázásokat soha. 
Johanna egyénisége, amelyet még nem ismertünk, tökéletesen benne volt zongorázásá
ban." Johanna, akit a két albérlő fiatalember szemmel tart, akinek minden lépését 
megjegyzésekkel kíséri, egy délután egy katonai induló mellett A szűz imáját játssza 
szerelmi bánatában. A mélabús, a századelő ízlése szerint már avítt zongoradarab Műnk 
elbeszélésében még mélyebbre süllyed, hiszen a kisvárosi, nyárspolgári szereplőknek 
fogalmuk sincs a dalmű kulturális kontextusáról. Műnk Artúr korai írásaiban a műve
lődési korjelenségek irodalommá válásának lehettünk tanúi, A szűz imájában pedig, 
ebben a realizmus eszközeivel gondosan fölépített elbeszélésben a dalmű felbukkaná
sa váratlanul a „valóság”  irodalmi jellegét erősíti meg a számunkra.
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lltasi Anikó

írók a KZ-Iágerban

Beledögleni lehet, megírni nem. -  fogalmazott egy helyütt Debreczeni József a H ideg 
krem atórium ban, hogy azután az író mégis megkísérelje elmondani azokat a dolgokat, 
melyeket, Szép Ernó' szavaival, leírni és elhinni nem is volna szabad, s végül mégis meg
szülessen Auschwitz regénye.

Talán nem lenne érdektelen összevetnünk Debreczeni művét más, e tárgykörben 
fogant alkotásokkal.

Szinte ugyanabban az időben tartózkodik három író Németország haláltáboraiban: 
Jorge Semprun, nem zsidó beosztásból, hanem vörös spanyolként, több mint egy éve a 
buchenwaldi láger lakója, amikor Debreczeni 1944. májusában megérkezik Auschwitz
ba, s ezen a nyáron kerül Kertész Imre szintén Buchenwaldba, ahol esetleg, mit sem 
tudván egymásról, találkoztak is Semprunnel, mindenesetre, ha egymást nem is, de 
mindketten látták Goethe bükkfáját, mielőtt bombatalálat érte volna.

De amíg A nagy utazást, illetve a Sorstalanságot akár pusztán mint regényt, 
szépirodalmi szöveget is olvashatnánk (ha egyáltalán lehetséges volna az iszonyú törté
nelmi tényeket nem figyelembe venni, mintegy pillanatra félretenni őket), addig a H ideg 
krem atórium  esetében ez nincs így. Az alcím ellenére nem regényről van szó, 
Debreczeni „riportot, helyzetjelentést ír az embertelenség világáról” .1

Mindhárom mű egyes szám első személyben íródott. Semprun Gérard-ja a négy' 
napig tartó vonatutat meséli el lényegében, tizenhat év távlatából, az utazást megelőző 
és azt követő emlékek közt cikázva. A montázstechnikával megírt regény azonban 
Semprun lágerbeli életéről nem tudósít, az író erről nem akar, nem tud írni. A regény 
második fejezetében, amikor Gérard a vakító fényben leugrik a peronra, megérkezik 
Buchendwaldba, Semprun immár egyes szám harmadik személyben szól hőséről, meg
teremtve ezáltal a distanciát a saját élménytől, valós tapasztalattól.

Ezzel szemben Kertész Imre már regénye első lapjain megnevezi az én-elbeszélőt, 
Gyurkát, aki Gérard-ral ellentétben időrendi sorrendben beszéli el az eseményeket, egy 
tizenöt éves fiú szemszögéből. Debreczeni is betartja a kronológiát, de ő nem választ 
hőst magának (már ebből is kitetszik a mű nem-regény volta), hanem csak közli a 
tényeket, a vele történteket, nála az én-elbeszélő azonos Debreczeni Józseffel, a bács
kai költővel és újságíróval.

1 B ori Im re: A jugoszláviai magyar irodalom  rövid története,.Fórum, Ú jvidék, 1993 .161 .
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Az emberi faj alászállásának krónikása az objektivitás hangján tud mindvégig szól
ni, „nulla fokú érzelmi stílus” 2 jellemzi Debreczeni könyvét. A négykézlábra állított 
százezrek, az ember elállatiasodásának a koncentrációs táborok viszonyai között létrejö
vő különböző fokozataira figyelő író tényszerű adatok felsorakoztatásával, szinte már 
tartózkodva bárminemű magyarázattól, esetleges helyzetértékeléstől, számol be tapasz
talatairól.

Semprun hőse a táborban állattá lesz az ember gondolatát továbbviszi, továbbgondol
ja egészen az emberekről alkotott, legvégső pesszimista megállapításig: Vagyis nem a 
táborban lesz legyőzhetetlen állattá az ember. Amikor odakerül már akkor is az. Társadalmi ter
mészetében már jelen van a lehetőség, öröktől fogva jelen van. A tábor csupán végleges helyzeteket 
teremt, s az ilyen helyzetek során nyersebben mutatkozik meg a szakadék az emberek és a többiek 
között. Nem volt szükség a táborokra, hogy megtudjuk: az ember egyaránt képes a legjobbra és a 
legrosszabbra. Leverően banális megállapítás.

Éppen ezért, ennek tudatában, A nagy utazás Gérard-ja nem érti a felháborodást, 
az immár kopaszra nyírt, a fürdőből kikerültek döbbenetét. Be kell vallanom, sohasem ér
tettem, miért csodálkoznak annyira a legtöbben -  mondja a spanyol politikai fogoly, hiszen 
elvégre nácikról van szó.

A Sorstalanság én-elbeszélője is elhűlt, megnyúlt arcokkal találkozik kezdetben. 
Mit szólnak? Mit szólnak? -  kérdezgetik egymást az újdonsült rabok, de hát nem nagyon 
szólhattunk, persze, semmit -  vélekedik Gyurka, aki Debreczenihez hasonlóan nemcsak 
szenvedő részese a tábori élet borzalmainak, hanem mintegy elkerekedett szemmel 
figyelve a tényekre, ugyanolyan tárgyilagos szemlélője, majd jellemzője és elmesélője is 
a történteknek.

A Hideg krematórium írója, akár Gérard és Gyurka, perceken belül rabbá válik, 
megfosztva személyiségétől, Debreczeni József nem Debreczeni József többé, puszta 
számmá degradálódik, ezentúl 33031-nek „hívják” . Torz mosollyal ostoba csodálkozással 
méregetjük egymás ruháját.

Ostoba csodálkozást említ Debreczeni, valószínűleg, írótársaihoz hasonlóan, ő is 
érzi, sajnos, nincs min csodálkoznia, nincs mit várnia többé, a megérkezés a koncentrá
ciós táborba tulajdonképpen búcsú az élők világától, ahogyan azt a januári éjszakában, 
a buchenwaldi ég alatt megfogalmazta A nagy utazás elbeszélője.

Az első benyomásokat követően az ember teljes testi-szellemi leromlását követi nyo
mon Debreczeni, egészen a lealjasodás legmélyebb fokáig.

Auschwitz-országban, ebben az ürülékszagú kísértetállamban sorban sorvadnak el az 
emberi ösztönök, legelőször is az undoré. Az ijesztően mocskos, guggoló árnyékszék körű bű
zös pocsolyába gyűl a trágya. Szükséget végzők egymásra piszkítanak a vaksötétben. Árnyak

1 Szeli István: Kísérlet egy regény megközelítésére. In.: Hideg krematórium (Utószó),.Fórum, Ú jvidék,
1 9 7 5 ,1 9 9 .
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tocsognak az utálatos tóban, átkozódnak, lökdösnek, sóhajtoznak. (...) Beosztok, akiknek még 
maradt tegnapról darabka kenyerük, „slukkokért” árulják a falatot. Sietős cserék bonyolódnak 
le; a kenyeres szomjasan nyeli a füstöt, a cigarettás azonmód guggolva kenyérdarabon csámcsog.

Ugyanígy tűnik el a nemiség is a rabok életéből. Ez alól természetesen a „fejesek”  
kivételt képeznek, s minthogy kiváltságos helyzetben vannak: több s jo b b  étel, igazi 
ruha és haj viselete is megilleti őket, bátran hódolhatnak a tábori szerelemnek. Ilyen 
lesz majd a blokkszanitéc Judovics a H ideg krem atórium ban, vagy a Sorstalanságban 
a lagerálteste, a Cigány (Homokos az ipse, nem vitás -  ahogyan Citrom Bandi állapítja 
meg azonmód róla).

A nyomorúságos látszatéletet élő háftlingek számára a dolgok elvesztik fontosságu
kat így appelon álltomban például, ha elfáradtam, s nem nézve: sár van ott vagy pocsolya, 
egyszerűen helyet foglaltam, lecsücsültem, s úgy maradtam, míg csak a szomszédok erővel föl 
nem húztak (Sorstalanság), a rabok ijesztő gyorsasággal vesztik el emberi mivoltukat. 
Debreczeni József mindössze két hete van az euléi táborban, s máris észleli magán a 
vészes átváltozásokat: Rikoltozva, bőszült vagdalkozással küzdők könnyebb csákányért, a 
sínhordó munka könnyebb posztjáért, sűrűbb levesért, tenyérnyi fekhelyért. Ártikulálatlanul üvölt- 
ve hempergek a többivel, a sárban küzdve útszélen talált sárgarépáért, fogcsikorgatva startolok 
minden elhullajtott cigarettavégre.

Talán csak két ösztön marad meg mindvégig a koncentrációs táborokban, az evésé 
és az életé.

A kiéhezett, püffedt csontvázak számára egyetlen vágyakozás létezik csupán: enni. 
A gyötrő éhségérzet a bunkerlevest, a ragacsos, barna kenyeret, a „culág” -ot, mely 
olykor lehet margarin, műméz, esetleg büdös lókolbász falat és korty szenzációjává változ
tatja. Nagy néha, amikor tejlevest osztanak, vagy csípős német rokfort sajtot kapunk kenyerünk 
mellé, őrület tör ki. Elragadtatott felkiáltások szakadnak, remegő testtel, dülledt szemmel várjuk 
a kéjt. (Hideg krem atórium )

Kertész Imre főhőse, aki fájdalmasan szelíd, kegyetlenül finom iróniával vall a 
lágerbeli tapasztalatokról, például a cukor-, illetve marharépa közül az utóbbit része
síti előnyben: magam általában az utóbbit szerettem jobban, mert ez levesebb s többnyire méretre 
is nagyobb. Sokszor már a puszta látvány, olykor a hosszúkás üvegből kiemelt hosszú 
zöldbabok látványa is hathat a falat és korty szenzációjának erejével. A műhelybeli táp
lálkozó munkás egy idő múlva elfordult a ténykedését vágyakozva szemlélő Gyurkától, 
s megértettem., természetesen: emberségből, holott szerettem volna megmondani néki, csak 
nyugodtan, csak tovább, hisz magam részéről a látványt is sokra tartom., a semminél ez is 
több, bizonyosképpen. (Sorstalanság)

Itt említhetnénk meg Marguerite Duras Fájdalom  c. kisregényét is. E háborús nap
ló tanúsága szerint a főhősnő Dachauból hazakerülő férje számára ez a halhatatlan éhség, 
a koncentrációs tábor, odahaza is folytatódik.
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Róbert L. már nem élhet többé élelem nélkül, viszont a legyengült, roncs emberi test 
belepusztulna az evésbe. A harmincnyolc kilós vázember feltáplálásának történetével 
párhuzamosan két ember kapcsolatának tönkremenését is nyomon követhetjük.

Duras művében a láger élményének minden fájdalma a napjában többször adagolt 
pépszerű eledel megemésztésének végtermékében koncentrálódik. Róbert L. ürüléke 
embertelen. Ezt a nyálkás, sötétzöld levet tehát kotyogással bocsátotta ki magából. (...) Vala
milyen sötét szag volt ez, a sötétség, mint a sűrű éjszaka visszfénye, melyből kifelé tartott, s amelyet 
mi sohasem fogunk megismerni.3

Az élni akarás, ha ismételten el is merül a pokoli örvényben, ha a közeli vég gondo
lata egyenesen kívánatosnak is tűnhet a táborlakók számára, föl-fölparázslik.

Debreczeni november tizenharmadikán kerül a dörnhaui kórházlágerba, négy 
nappal azután, hogy a munkaszolgálatos Szép Ernőt fölmentik a sáncásás gyötrelmei 
alól, s hazaengedik Budapestre.

Valószínűleg a Sorstalanság főhőse is ez idő tájt jut vissza a zeitzi táborból a buchen- 
waldi „kórházba” , a halál torkából menekedvén meg, amikor is a hullaszállító kordén 
tett „utazása”  közben a fanyar szagú levegőben a távolból, semmi kétség, répaleves illatára 
ösmertem. (...) S hiába minden megfontolás, ész, belátás, józan értelem, mégse ismerhettem 
magamban félre valami halk vágyakozásféle lopott, mintegy az esztelenségétől szégyenkező s még
iscsak egyre makacskodó szavát: szeretnék kicsit még élni ebben a szép koncentrációs táborban.

Még a dörnhaui kórház priccsei között sem hagyja el az élni akarás a betegeket. 
Pedig itt valóban kapuit vadul széttaszítva /  sarkig kitárult a halál

Debreczeni József még hat hónapnyi tábori élet után is tud csodálkozni, valószerűt
lennek tűnik neki minden, egyszerűen nem hisz a látottaknak:

(...) .4 tört ablakon november hidege zuhog be, a bűz mégis elviselhetetlen. A falak fojtó 
büdösséget izzadnak. A priccssorok közeiben több centiméter magasan undok, sárga trágyalé kú
szik. Az orrfacsaró folyóban pucér csontvázak gázolnak tocsogva.

Az első benyomás: dühöngő őrültek közé kerültünk.
Pokol a pokolban. A hideg krematórium világa ez: maguk alá piszkító haldoklókkal, 

hullaültetéssel, civódásokkal egyetlen falás kenyér felett.
De mindent meglehet szokni -  mondja Debreczeni, mégis elámul azon, hogy meny

nyi nyugalommal rakja lábát a holttest gyomrára közös szomszédunk, Weisz, a dadogó kassai 
borbély.

A vegetatív lét legszélső határán, a ragályos halál árnyékában már csak a közöny, 
az öntudatlanságba való menekülés, a fásultság, a félálom állapota nyújthat némi 
menedéket.

A Dui 'as-idézetek az én fordításaim, U. A.
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Nem rossz így feküdni. Nyitott szemmel semmit sem látni érezni anyagtalan könnyűségem. 
lustán tűnni el a fejedelmi közöny baldachinja mögött. Es - ó  boldogság! -  cigaretta sem kell, 
semmi sem kell..., írja Debreczeni a H ideg krem atórium ban.

A Sorstalanság elbeszélője is arról vall, hogy a kórházban igen jól elvoltam. Gérard 
A nagy utazásban úgy véli, mintha a boldogságot nem ráadásul kapnánk, akár a legszörnyűbb 
ínségben, a legnagyobb nélkülözések közepette.

Hangya András: Melegedők az isten segíts korszakbó
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Kosztolányi azon megállapítása, melyet, természetesen, nyilván nem a koncentráci
ós táborban tartózkodók szemszögéből fogalmazott meg, hogy a boldogság tulajdon
képpen nem más, mint a szenvedés pillanatnyi hiánya, a Sorstalanság zárómondatai
ban nyer lélegzetelállító, szívszorító igazolásra: Hisz még ott, a kémények mellett is volt a 
kínok szünetében valami, ami a boldogsághoz hasonlított. Mindenki csak a viszontagságokról, a 
.,borzalmakrór kérdez: holott az én számomra tán ez az élmény marad a legemlékezetesebb. Igen, 
erről kéne. a koncentrációs táborok boldogságáról beszélnem nékik legközelebb, ha majd kérdik.

Gérard számára megint mást jelent Buchenwald élménye. A nagy utazás központi 
problémája a kint és a bent kérdése. Két dolog létezik csupán, az odakint és az idebent. 
Egyszerű fizikai kérdésről van szó, én idebent vagyok -  mondja az én-elbeszélő, s a túl
élés is azon kivételes percnek kedvéért történik, amikor, már a felszabadulás óráiban, 
kívülről nézhetjük a tábort.

Debreczeni Józsefnek a meghatározó, a riportkönyvön végigvonuló lágerélménye 
talán már az Auschwitzba való megérkezés első óráiban megfogalmazódik Hauserrel, a 
rabtárssal folytatott párbeszédben:

-  Mondd, ki lehet bírni az ilyesmit? -  kérdezi.
-Nem.
-  Hát akkor?
-  Nem lehet, de kell.
Ha az eddig említett néhány művet bizonyos sorrendben olvassuk, teljesebb, 

pontosabb képet nyerhetünk erről a XX . századot teljes egészében meghatározó, mély
ségesen negatív előjelű, rettenetes eseménysorról.

Míg Gérard a soha véget nem érő éjszaka, a négy napig tartó vagonút békés iszonya
táról számol be, Gyurka és Debreczeni József nagyjából a koncentrációs táborban 
szerzett tapasztalatokról, addig Róbert L. a túlélő sorsán keresztül a hogyan tovább, a 
hogyan lehet egyáltalán élni ilyen súlyos teherrel kérdéseire kaphatunk választ.

Duras kisregényében Róbert L. így fogalmaz: Amikor majd a keresztény irgalmasságról 
beszélnek nekem, azt mondom, Dachau. Később a Németországban átéltekről Az em beri faj 
címen könyvet jelentet meg, hogy azután soha többé ne emlegesse a német koncentráci
ós táborokat. De mindhiába, Marguerite és Róbert L. közé mindörökre, kitöröl
hetetlenül beékelődött a „koncentrációs tábor” : Észrevette, hogy nézem. Hunyorgott a szem
üvege mögül, mosolygott felém, lassan ingatta a fejét, azzal a mozdulattal, mellyel valakit 
gúnyolunk. Tudtam, hogy ő tudja, hogy tudja, hogy én minden nap és minden pillanatban azt 
gondolom: „Nem halt meg a koncentrációs táborban. ”

Debreczeni könyvében számos portrét is fölvázol, krokik egész sorozatát adja, mint
egy ezáltal is nyomatékosítva, hitelesebbé téve a tapasztaltakat.

Itt vannak a rabtársak, Maurer Béla, Hauser, Brüll Ernő, akinek szeméből folyton 
szivárog a könny, Róth Sanyi, aki „civilben”  bűnöző volt, Pepita Józsi (Ó konferálta a 
:\éphgetben a szakállas hölgyet.), Farkas doktor, aki Nem veszti el magában az orvost, és meg
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találta az embert. Itt vannak azután a névtelen háftlingek, a „görögök” , itt van a 
„hangyász” , aki Nem tombol, hangját sem. hallani. De minduntalan lehasal a faforgácsra. 
Kinyújtja repedezett, fehér nyelvét, és felnyalja az alatta nyüzsgő tetvekel Idegtépő a ropogtatása.

S itt van természetesen Halálország egész szövevényes hierarchiája, a lágerprincek, 
a Maxok, Judovicsok, Grosz Mukyk népes tábora.

Amíg a Sorstalanságban például szinte alig esik szó a „ném etekről” , habár az 
SS-ek jelenlétét szüntelenül ott érezzük, mintegy a háttérben, addig a H ideg krem ató
riumban nagyon is kitapintható a valóságuk, valódiságuk.

Debreczeni a németek, a nácik jellemzésekor is megtartja szemlélődő magatartását, 
általában tartózkodik bárminemű kommentártól (ellentétben Semprun hősével, aki úgy 
gondolja, hogy az SS-eket felesleges megérteni, elég kiirtani őket). Debreczeni inkább csak 
figyel, nem szól semmit, csak lejegyez. Maurer véleményét esetleg: A német a muzsikusok, 
a gondolkozók és a -  szadisták népe. A gázautót vagy Birkenau gépesített embervágóhidait orosz, 
francia, angol, szerb és semmiféle más agyvelő ki nem találhatta volna. Csak német. Ugyanúgy; 
ahogy a fóka nem szülhet kengurut.

Debreczeni akkor is megtartja higgadt hangvételét, amikor mondjuk éppen a Félke
zű látványos, giccses villámdrámájáról számol be. Az SS-százados 46514-et, a prémiumos 
háftlinget „jutalmazza meg”  egy ízben jó  munkájáért:

A Félkezű rápillant, de nem kérdez. Oldalt lép. Lustán nyúl pisztolytáskájához, előveszi a re
volvert, és csövét 46514 halántékához illeszti. Dörrenés. A cövekként álló ember meginog, arccal 
vágódik vissza a gödörbe.

Tompán puffan a tehetetlenné vált test A leicás tiszt zsebre vágja gépét, a Félkezű csendesen, 
szórakozottan mosolyog.

-  Egy kis bemutató -  mondja. -  Illusztráció, hogy a legjobb zsidónak is meg kell döglenie.
Giccs. A borzalom mindig giccs. Ha valóság, akkor is.
Debreczeni pusztán csak ezt a halk megjegyzést fűzi a látottakhoz: 1944. június 

hatodika volt, a francia partraszállás napja.
Bori Imre a Hideg krem atórium  legnagyobb írói diadalát éppen ebben látja, hogy 

Debreczenit „nem  ragadja el a szenvedély és a fájdalom” , s hogy „em beri nyelven 
tudott szólni a haláltábor borzalm airól.” 4

Debreczeni József könyvében nem fogunk a vak gyűlölet nyomaira bukkanni. Mert 
a Fürsteinsteinben érzett bosszúvágy (Amokfutóként bosszút állni, számon kérni és igaz
ságot szolgáltatni azoknak, akik ide hurcoltak.) Dörnhauban már valami megtorlásfélévé, 
egyfajta kíváncsisággá szelídül: Vajon milyenek lennének ők? Ebben a helyzetben. Izlenék-e 
nekik a tehénrépa meg a krumplihéj? Szürcsölnék-e ilyen mohón a bunkerlevest?

A bűn és bűnhődés kérdése természetszerűleg minden háború, különösképp a kon
centrációs táborok esetében fölteendő, melyekre az emberiség történetében egészen a

1 Bori Im re: i. m ., u. o.
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A bőn és bűnhődés kérdése természetszerűleg minden háború, különösképp a kon
centrációs táborok esetében fölteendő, melyekre az emberiség történetében egészen a 
X X . századig nem volt példa.

Debreczeni igazat ad Maurernek abban, hogy nyolcvanmillió gyilkosról valóban 
nem beszélhetünk, de néhány millióról igen.

Kertész Imre regényében Gyurka Fleischmann bácsinak és az öreg Steinernek 
immár Budapesten, visszatérve Buchenwaldból, próbálja elmagyarázni, hogy csak adott 
helyzetek vannak és bennük levő újabb adottságok, mindenkinek egy adott sorsot kell végig
élnie, következésképp senki sem lehet pusztán csak ártatlan.

Marguerite Duras a Fájdalom ban, eltekintve a teljesen belső, egyéni síktól és az 
esetleges néhány millió bűnöstől, egész Európa felelősségéről beszél. Hiszen Európához 
tartozunk, mondja az írónő, minden itt történik: Azoknak a fajához tartozunk, akik a 
krematóriumokban égettek, Majdanpekben mérgeztek gázzal, mi a nácik fajához tartozunk. 
Ugyanaz a szerepe a buchenwaldi krematóriumnak, az éhségnek, a bergen-belseni tömegsírnak, 
ezeknek a síroknak a létrejöttében mi is részt vettünk; ezek a csodálatosan egyforma csontvázak, 
ezek is ugyanabba az európai családba tartoznak.

Fontos kordokumentum Debreczeni József könyve, ha úgy tetszik, az emberiség 
krónikájának egy fejezete, s ötven évvel az első kiadása után sem hagyhatjuk figyelmen 
kívül, amikor az emberi emlékezet, úgy tűnik, már feledni látszik az új évezred küszö
bén a leköszönő évszázad szégyenét, s annál is inkább, mert közvetlen közelünkben 
újabb háborúk dúlnak, ú jabb koncentrációs táborok létesülnek, amikor

Mit vár az ember és 
Mi végre mellverés?
Halálra szánt tusa?

A múlté már a vád,
Olt új egyenruhát 
Anyámnak gyilkosa.5

IRODALOM
1. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom rövid története. Fórum, Újvidék, 1993
2. Debreczeni József: Hideg krematórium (Szeli István utószavával). Fórum, 

Újvidék, 1975
3. Diras, Margerit: Bol. Svjetlost, Sarajevo, 1986
4. Kertész Imre: Sorstalanság. Századvég Kiadó, Budapest, 1993
5. Semprun, Jorge: A nagy ntazás. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1982
6. Szép Ernő: Emberszag. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1984

5 Az idézet Debreczeni József verséből való.
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Stadler Aurél

Hegyek - vizek - emberek
Szarajevó -  Dubrovnik -  Boka Kotorska 

Úti gondolatok és pillanatfelvétele

„Utazni”  egy szó, de egy kis világot zár magába, új fogalmakat teremt, hatalmas 
érzéseket vált ki, szenvedésekből emel ki, emlékeket ébreszt és rögzít bennünk egész éle
tünkre. Egy szó: „utazni” , és mégis tartalmilag más nálam, nálad, de egyet jelent, mint 
változatosság, mint élmény, fejezetet az életünkben, emelkedést az emberek ítéletében, 
elemek, erők nagyságának átérzésében. Aki tudatosan felfogja utazásainak értékét, vagy 
kényszerítve érzi magát arra, hogy leírja, annak okvetlenül mondanivalója van. Aki ön
kéntelenül ontja magából tapasztalatait, kalandjait, az magába zárt sokat. Akik 
hallgatnak útjaikról, azoknak legtöbbnyire nincs is mondanivalójuk. Azok eltompultak 
az élvezetek hajszolásában, nincs ember-, természet- és tárgyérdeklődésük, sem értéke
lésük, nálunk az „anyag”  hatalma egyet jelent Velencében és Potisvetinikolán. Sokat 
jelent hát ez a szó „utazni” , és ha egyet is jelent mint élményfogalom, ti. a környezetből 
való kiemelkedést, mégis az egyéniség szabja meg az új világ határait. Van, aki napok 
alatt többet lát és dolgoz fel magában, tapasztalatot, természeti, fizikai következtetést, 
társadalmi és szociális, vagy művészi élményt, mint aki évről évre hosszabb utakat tesz 
lusta szemmel és hanyag lélekkel.

Dalmáciai utam rövid időre szabott, de a sietőnek elég. A sietőnek, aki nyitott sze
mekkel és lelkes, szintúgy éles tekintetével fordul a világ felé. Nyomasztó az alföldi 
hőség. Ránehezedik a szívre, gondolkodásunkat lustává teszi. Egyhangúan és közöm bö
sen nézünk a kalászos rónára, mely kenyerünket adja, földanyánk most unalmas 
számunkra. Még csörögnek megszokott rabságunk láncai, még nem mosódtak el min
dennapi életünk sáfárjainak arcvonásai, a sok teher, gond és nyomorúság, amit a robot 
rak vállainkra. Ha utazásra indulunk, a független lényünk szigorúan száműzi a kisajá
tított rabot bennünk, ki hétköznapja ezer láncához kötött és amikor visszatérünk, kínos 
küzdelem után mi magunk öltözünk újra láncainkba. A legtöbb utas azzal a megnyug
tató optimizmussal indul utazni, hogy fel kell ocsúdnia, hogy az emberek, a vidék 
változása, a sok benyomás, klíma stb. eltompítják benne az emlékezés konokságát. S 
majdnem így is van. Már egy kis távolság is elmélkedésre késztet. A hegyek korlátozott
sága, a nyílt síkságok határtalansága, a kitárult alföld méla egyhangúsága, a titokzatos
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tengerek mozgalmasságát kívántatja meg velünk. A Szerémség erdőssége is már egy 
más világ.

Szinte mosolyogni kell, oly kicsivé törpült a „keskeny vágányú” . Közvetlen szom
szédunkban földiek falatoznak. Az egész kupét lassan átimpregnálja a hulladékok szaga. 
A panírozott morzsák a paradicsomlével, különböző héjakkal, a csontok és a szétzúzott 
szolonedv piszkos keverékben áporodik a hosszú meleg út alatt. A késükre tapadó nedv, 
kezük, ahogy rászáradt a sok csurgó lé és a szemét, amit felhalmoztak, eszünkbe juttat
ta az anyag múlandóságát. Ugyanis az az emlékezetes esti kép a Száván, mint tizenegy 
év előtt. A hídon túl ugyanaz a holdas este, ugyanazokkal a jellegzetes első keleti meg
nyilvánulásokkal. Fátyolos muzulmán nők korzója a híd alatt. A bosznabródi állomáson 
különös népviseletbe öltözött lányok, legények, néhány öregebb no, az első felszállók. 
Maguk szőtte kenderből a ruhájuk, a fejátalvetőjük. Ez tányér alakúan többször össze
hajtva, mint középkori sapkás lovagok fejdísze trónol rajtuk, a homlokot szabadon 
hagyva és középen elválasztott szalmaszínű hajukat láttatja. A nők ruhája bő, az ujjak 
bugyrosak. A nyakon hatalmas ezüst- és aranypénzek fityegnek. Mellük tele díszítéssel, 
a színes hímzésben elevenen érvényesül a piros. Gyöngyszemek, színes kövecskék 
mozaikját is köré varrták. A tót típusú lányok közt volt egy-egy bájos is, finom voná
sokkal, volt gömbölyű arcú, széles szájú, de a markánsság egészen hiányzott; kedvesek, 
festőiek voltak. Gavallérjuk, mint középkori trubadúré, nagy kalappal, csipkeszélű gal
léros, szintúgy kenderből szőtt, egészen nőies ruhában. Utánuk jött egy fátyolos, 
jelentéktelen mosóruhába öltözött török no, kinek érdekeit megvédendő egy igaz hitű 
férfiú telepedett mellé. Azután néhány marcona, agresszív alak. Majd egy elegáns, fezes 
fiatalember, egy ugyanolyan karcsú, platinaszőke fezes nővel.

Az állomáson kólózó, szórakozó ifjúság zsibongott, futballcsapatokat kísértek ki és 
zsivióztak. Vasárnapi élénkség uralkodott.

Egy majdnem fogatlan apró emberke szállt fel. Lehetett ötven körül. Annyira fur
csa, komikus, és mégis erőszakos, erélyes volt, hogy lehetetlennek tetszett őt csak mai 
szemmel nézni. A gnómnak, a mesebeli törpének, a Szt. Iván éji álom kis gonosz szelle
mének a csípős keveréke volt. De valami végtelen atyai jóság is párosult ehhez. Roppant 
groteszk volt egyetlen kiálló sárga fogával. Két zsákot cipelt, egy bájos fiúcskát tartva 
kézen, aki mégis hasonlított reá. Azonnal erélyesen helyet követelt, szomszédomat vég
leg elkergetve a helyéről. Ez vicces fiú -  mindenáron borsot akart törni a gnóm orra alá 
- ,  de az frappánsan, szellemesen vágott vissza, gurgulázó, szörtyögő hangokat adott -  
egyetlen sárga fogát kiékesítgette, fel-felemelkedett, mint aki oda akar sújtani és a félig 
nyitott ablakon bevilágító hold kísértetiesen felvibráltatta a vihogó mesebeli arcát. A 
kisfia, aki mellém telepedett, végtelenül szerette őt. S ő talán a halálba tudott volna men
ni a kisfiáért, aki egész rendesen volt öltözve, és apja elhanyagolt groteszk külsejével 
szemben ápolt benyomást tett. A kis gnóm a gyereke szeretetéhez menekült, őt árasztot
ta el mindazzal a jósággal, figyelemmel, amit tőle, az apjától megvontak az emberek.
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Önkéntelen védeni akarta őt azzal a szeretettel, amit félt, hogy nem kaphat meg a gyer
mek az emberektől. El is aludtak kéz a kézben. Közben vonatunk rótta a boszniai tájat. 
A Bosna, ez az üde látványosság, bár holdvilág van, elbújik előlem. Nehezen tör fel a 
nap ragyogó szekerével. Ahogy a hajnal első fénypásztája elönti a tájat, megindul a szó, 
a tervezgetés. Az utasok, mint régi ismerősök, egy új világban éltek, a véletlen találko
zás szigetén. Akik ellenszenvvel, hangos összeütközéssel iparkodtak egymást helyükről 
kiszorítani, jó  barátokká lettek, olyan szövetségesek, akiket csak a közös út, a cél 
közelségének érzése tett meleg barátokká. De ennek a barátságnak csak a mozgó világ 
a határa. Szarajevó. Egyenesen a Miljacka mellett kezdődő külvárosba tartok. A még 
borongós hajnalban jó l látjuk, milyen hatalmas hegyek futnak le a Miljacka túlsó part
jához. Mennél közelebb érjük a belvárost, annál meredekebbek a magaslatok, hogy 
aztán a Trebeviétyel koronázva elérjék az 1600 métert. Sóvárogva tekintünk fel a min
denütt üde zöld hegyekre, a festőien odavetett kis török házikókkal, számtalan 
mecsettel. Es mennyi hidacska vezet át a Miljackán! Vajon melyik vezet a szebb célhoz? 
A belvárosi parton sok új palota épült. A túloldalon a régebbről ismeretlen díszépüle
tek, templomok, végül a császármecset a fürdővel. A városházhoz érkezünk, majd a 
Carsijába, ebbe a csodálatos bazárba, hol lenyűgöz ez a mindig érdekes keleti káosz. A 
misztikusan billegő muzulmán nők. Kecses kezeikkel jelzik, hogy még leányok, egyéb
ként őket is még jórészt fátyol takarja. Az asszonyok mindkét kezüket elrejtik, míg az 
özvegyek és elváltak szabad kezükkel jelzik hovatartozásukat. A túlnyomóan nőkből 
álló bevásárlók között büszkén lejt a muzulmán férfi is. Mintha valamennyi aga, vagy 
pasaszármazék lenne, fölényesen felvetett fejjel járnak „legigazibb hitük”  tudatában. 
Az örökké pezsgő Begova mecset felé tartunk, mely ott hirdeti az idők végtelenségét a 
Caršija közepén. Kissé púpos, eleven török emberke szólít meg a Hotel Európa előtt és 
átadja névjegyét. Mehmed Kedié. Híres és ismert idegenvezetőnek mondja magát. Van 
egy slágere, amivel mindenkit lefegyverez. Csíkos fedelű, vastag noteszt húz elő Slezák 
operaénekes elismerésével. 0 , Mehmed kalauzolta, és a nagy művész dicsérő szózatát 
beörökítette Mehmed noteszába örök reklámnak. Egyébként gyors és ügyes, Szarajevó 
tökéletes ismerője. Megtekintjük a mecsetet, az ősi török iskolát, a Szent Korán ara
nyos könyvébe is betekinthetünk. Bemutatja a leghíresebb kávéfőzdét, ahol rovásokkal 
jelzik nyílt táblán a hitelt. Egy heti nem fizetés után nincs több hitel. A rézművesek cso
dálatos ügyességgel kalapálják az egy lapból álló fémlemezt megfelelő formákba. Teszik 
ezt gép segítsége nélkül, csak tompa fakalapáccsal. Meglátogatjuk a fezkészítők műhe
lyét. Egykedvűen ülnek muzulmánjaink a szőnyegeiken és várják a vevőt. Az igazhitű 
türelmesen vár, ha a sors úgy akarja, lesz vásár, ha nem, az se baj. A szőnyeggyárban 
megcsodáltuk a festői népviseletben dolgozó, boszorkányügyes lányokat, ahogy apró kis 
gyapjú fonáldarabkákat függesztenek a szövőgépbe. Előttük a minta. A fonáldarabká
kat rendkívüli gyorsasággal illesztik egymáshoz. Vannak szőnyegfajták, amelyek hosszú 
fonalakból, a finom selyemszőnyegek ismét másként készülnek. Elindulunk hegynek, a
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Sárga bástya felé, hogy a nem mindennapi kilátásban gyönyörködhessünk. Az út a 
Carsijából vezet fel -  Mehmed a házasságáról beszél. Milyen példás egyetértésben él 
„egyetlen”  feleségével. Beszámol hittársainak az erkölcsösségéről, az utolsó háremek
ről, a nők féltékenységéről. Szívesen bemutat nekünk egy ragyogóan tiszta muzulmán 
házat is. Osman pasa leszármazottjának, az ő nénijének háza ez.

Megmagyarázta Mehmedünk, hogy a muzulmán lány csak úgy táncolhat férfivel, ha 
zsebkendőt tart saját keze és a lovag keze között -  érinteni nem szabad őt. Azok a göm
bölyű rácsos ablakok a lányok beszélgető ablakai. A lány nebántsvirág mindenkinek, az 
asszony nebántsvirág urán kívül minden férfi számára.

Keskeny ösvényeken hágunk fel, öszvéres, rozsét áruló hajcsárokkal találkozunk. 
Házak mellett haladunk el, ahol jöttünkre gyorsan beoson a török leányzó. Keze ijed
ten kapja el a kilincset és egy pillanat múlva csattan a zár. A lányok részére nem kötelező 
a fátyol, de azért a legtöbb fátyolt hord, idegenek láttára azonnal lehajtja. Egyébként 
megismerhetők azonnal, mert szabad nyakat hordanak és kezük se rejtett. A szegény 
mohamedán cselédeknek fasaru az ismertetőjelük, mindaddig ingyen kötelesek szolgál
ni, amíg férjhez nem mennek. Akkor gazdájuk köteles ellátni őket mindazzal, ami egy 
férjhez menő lányt illet.

Végre elérkeztünk a zegzugos utcákon Mehmed pasaszármazású nénijéhez. Itt 
bemutatják a kapu belső fazávárának elmés szerkezetét. A kilátás meglepő. Lent, a 
város sarkán, a szabad uszoda, fent, imponáló magasban, a višegrad-čačaki vasúti 
pálya. A Trebevic ormai szédítően integetnek. A Miljacka ezer és ezer madár. A 
minaretek vakítóan fehérlenek a zöld környezetben. Fából készült nyílt lépcsőházban 
bandukolunk fel. Az első benyíló az üstszobába, a konyhába vezet. Rengeteg fényezett 
üst van itt, nagyság szerint válogatva. A nagy' szőnyeges szobát ülőszegély köríti. Éppen 
most fogyasztotta el kávéját néhány idegen és távozni készül. A néni gondosan lefátyo
lozott. A kilátó zárt erkély, szintén ülőszegéllyel körített. A  kilátás még csodálatosabb, 
mint a kertből -  egész Szarajevó alattunk van. Az elsőrangú magaslati levegőben ez az 
üde kép felejthetetlen impresszió. A néni bemutatja kézimunkáit, Mehmed felkéri a ven
dégeket egy kis adakozásra és már indulunk is vissza. Fél 12-kor a Carsiján kell lennünk. 
Akkor kezdi meg énekét a müezzin, előbb kelet felé imádkozva. A helyi vonattal Ilidza 
fürdőt látogatjuk meg. Pompás lombsátor alatt ápolt szépségében illatozik ez a parkfür
dő. Érdekes állatkertjét és a Bosna eredetét is felkerestük. A  dubrovniki vonat, mint 
mindig, zsúfolt. Csomagjaink barikádjain foglalunk helyet. A tizenegy év előtt megcso
dált Iván állomását vártam. Ehelyett Bradinán állt meg vonatunk. 1931-ben néhány 
száz méterrel alacsonyabban alagutat fúrtak és az Iván elkerülése a m ozdonyok erőki
fejtését és a fogyasztást csökkentette. A Lukács-szakadék kísérteties mélysége mellett 
robogunk el. Ez is egyike azon megrendítő helyeknek, ahol az ember kétszeresen érzi 
kicsiny voltát. Konjice. Pompás fekvésű, érdekes helység a Neretva mellett. Mostar. 
A Neretvát sajnos átaludtuk és a Popovo Poljenál. amire éppen nem voltunk újból
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kíváncsiak, ébredeztünk. De most már kitartottunk. A köves világban mind gyakrab
ban mutatkoztak a ciprusok, a nagy kőrakásokkal védett kis kertek. Egyszer csak 
megpillantjuk a tengert, átérezve a görögök csodálatos ihlettségét a thalatta láttára. 
Eltűnt a tenger, majd újra mutatkozott. Mindig vonzóbb a táj. A rendkívüli hajnali 
csendben sehol egy' ember, csak a hatalmas kővilág körülöttünk, eltűnő szerpentinjei
vel, ciprusos kertjeivel, majd egyszerre kiteljesedik az eddigi ajándékszépség. 
Megpillantjuk az Ombla ragyogó vizét, a műkertészetet, a csodálatos szép partot. Pár 
perc, és mint egy új nagy történés beleolvad mind az egészen nyílt tengerbe. Ott a kikö
tő -  Lapud. Autósok, hordárok ostroma. Mintha tegnap jártam volna itt. Az ilyen 
örökszép város minden környékrészlete örök kép marad bennünk, csak azt vesszük 
észre, hogy most szemünk újra kiélheti magát a markánssá vált képben. Béla Vista, a 
temetők, Hotel Imperial, Stradone. Ösztönösen a Porta Plocan át a fürdő felé tartok. 
Ezen a tájon keresek és kapok is szobát. Azonnal a kiskikötőbe megyünk, elszórako
zunk az egyszerű hajósok tereferéjét hallgatva, ahogy dinnyéért szenet csereberélnek. 
Megcsodáljuk a tengerre néző új kafanát. A környék szikláit megszállta a gyermekse
reg, nagyszerű a napfürdő, a csónakozási alkalom és kitűnő a víz. Mintha régi görögök 
korabeli ősi tengerpartot látnék. A fürdőkultusz visszavarázsolja a régi mitológiai han
gulatokat.

A Szt. Jakab kolostor útjáról nézve magas kőrakások fölött törpe olajfák, ciprusok, 
egyéb törpefák, míg egész fent karszti kopárság, kő kövön. A Villa Orsola magas, csilla
gos kőkerítése felett kivillog egy sor ciprus. A padmélyedések felett dús, nagy levelű 
kaktuszok és egy sor büszke pálma. A ciprusok haragoszöldek, a fák világos zöldek, 
közöttük villogó lila és fehér virágok. Lent, a szürkére mosott sziklák alján csobogva 
duruzsol az átlátszó kékeszöld víz. Az agávék bőrszerű leveleibe monogramokat véstek. 
A ciprus már toboztermésekkel érett. Közöttük sok akácszerű fa, de vastag örökzöld 
levelekkel. A színes virágok között a kék, lila, sárga és fehér dominál. Vannak házak, 
amelyeknek kőrakásos kerítéseit sűrűn belepte a borostyán. Lenge vékony, szinte tűle
velű pálmát is sokat látni, a hüvelyes termésűek is sűrűn mutatkoznak. Motorcsónakunk 
nagyszerű hullámzás közepette ringatott el Lokrumig. A kastély bejárata igen stílusos, 
a nagy terem is. Sajnos a rózsaliget már eltűnt. A Holt-tenger egy gyönyörű kék vizű 
medence, sziklák közé ékelve. A kápolna meghatóan egyszerű. A városba visszaérkezve 
a Piléhez sietünk, ahol a vízvezetéki út felé vezető lépcső híres pálmasorára vethetünk 
még néhány tekintetet. A nagy kikötőben horgonyt vet a Kumanovo nevű pompás luxus 
turistahajó is. A személyzet éppen csinosítja a hajót. Minden fémrész, bordarab ragyog. 
Végigjárjuk az étkezőt, a kajütöket, nem is sejtve, hogy másnap mi is hajóval folytatjuk 
utunkat a Bocca felé. Utána hatalmas teherhajót tekintünk meg. Rengeteget dolgoznak 
a gőzdaruk. Úgy emelgetik a hatalmas deszkacsomókat a hajó gyomrába, vagy könnyed 
mozgással kapják el a duzzadt zsákokat, mintha ragadozó szája emelné fel folytonosan 
áldozatait. Lapud fel indulunk. A tengerpartot akarjuk körüljárni, a Martiusbuchtig,
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hogy aztán a Lichtenstein úton igyekezzünk hazafelé. A kilátás az Omble felé naplemen
tekor ritka látványosság. De itt a nyílt tenger is. Daksa szigete a búcsúzó korong 
fényében, azontúl a sziklákra épült megfigyelő' állomások. Solitudo -  pompás örökzöld 
bokrok között kegyetlenül kemény köveken bandukolunk. Érdekes volt megfigyelni a 
világítótorony jelzéseit. Alkony. Martiusbucht. Lichtenstein út. Alattunk a kivilágított 
város. Hegyi templom, kis temető. Visszatérünk a villamos útjára. Dubravka előtt az 
esti nemzetközi közönség korzózik. Másnap reggel lekéstük a vonatot, de legnagyobb 

meglepetésünkre a Kralj Aleksandar is reggel 8 órakor indul. A fedélzeten magyar 
turistaszó üti meg fülünket. Rengeteg német, de angol, francia is. A turisták pausálárat 
fizetnek, olcsón és kitűnően vannak ellátva, és elegendő idő áll rendelkezésükre, hogy 
a legszebb, legnevezetesebb helyeket, ahol a hajó kiköt, kényelmesen megtekinthessék. 
Rendkívül élénk sürgés-forgás. Utolsó percig szállingóznak az utasok. Mindenki min
dent látni akar. Egyik már látcsövével fegyverezi a tájat, másik fedélzetről fedélzetre 
bolyong. Lent a kajütökben, a belső termekben alig lézeng valaki, mindenkit frappíroz 
az indulás. A mi fedélzetünkön a köteleket felvonó csigakészüléket működésbe hozzák, 
a felvonó hidat bevonják és méltóságos mozgással megindul a Kralj Aleksandar. E pil
lanatban egy őszes úriember iratokat lóbálva kezében rohan be a partra és minden áron 
a hajóra akar jutni. Képtelenség, hogy a hajó miatta újra kikössön. Egy élelmes csóna
kos nyomban csónakjába ugrik, az öreg úr utána. Erős evezéssel elérik a hajót. Az 
ügyeletes fedélzeti tiszt lebocsáttatja a függő hidat, az öreg úr fizet, egy matrózkéz felé
je  kap, felugrik a hídra. Nagy ívben fordul a hajó büszke teste. Nagyszerű így követni 
eget, vizet. Hol a sirállyal repülünk, hol a mélységei szántjuk. Most szemünk előtt a re j
tett csodák, a dubrovniki part remek villáinak kertjei. Kedvünk telhet a pompás 
növényzetben. Száz hely, amely szabad. Nem ellenőrzik, hova ülsz. Szórakozhatsz, táp
lálkozhatsz, végül pihenhetsz, leheveredhetsz a fedélzeten vagy a hajó belsejében. 
Szántod a vizek országútját egy vízi palotán. Kupari, Cavtat gyors egymásutánban ma
radnak el. Csak a végtelen vizet, a sirályokat öleli szemed, míg a Kap Ostrónál be nem 
fordulunk a Boccába, és a hegyekre épült Herceg Növi nem bűvöl el mindannyiunkat a 
délelőtti nap fényes ragyogásában. Abszolút szélcsend. Csodálatos égi és vízi kép. Gyors 
egymásutánban surran el a táj, mintha a felhőkkel együtt a hegyek is futnának előlünk. 
Savina, Zelenika, Kumbor. Ebédre csengetnek. Pedig ez a leglenyűgözőbb kép. 
Lalatesele, a láncszorosba hajózunk és szemben már Perast látható. Újra csodálatosan 
nyugodt itt a tenger és a város oly kihaltnak látszik, mintha egy örök néma szép táj 
temetőjében pihenne. Orahovac, Stoliv, Dobrota, Prcanj, Mula. A kotori kikötőben meg
rohannak bennünket a szállodák portásai, szobakiadó-nénikék, vendéglőtulajdonos, 
hordár. Egyszerre beszél mind, árak röpködnek a levegőbe, szilajon egymásra perel a 
konkurencia. Belépve a város kapuin, újra előttünk a sok zegzugos kis utcácska. Öreg 
udvarok, fagrádicsok, esőverte, kiszürkéllett. nagy kőkockás padlózatán tetőteraszok.
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Egy darab történelem. Építkezés, bútorok, hallgatag és mégis sokatmondó krónikások. 
De a zaj, zsivaj állandóan élénk a misztikus kulisszák között.

Az égető nap csak lopva oson be a sikátorokba, ha esik egyhangúan pacskolja a roz
zant falakat. De az emberi hang ezer formája, utcai átbeszélgetés, szidalom, zene, 
gyerekzsivaj, dévajkodás összebong-zsong, dübörög és rikácsol. A délvidéki közlékeny- 
ség csupa élet és mozgás. A szobák csak átmeneti állomások. A Ríva a társadalmi 
központ. Aki teheti, napközben is lefut a hajóérkezéshez. A hajó a kikötői nép szenzá
cióéhségének, kíváncsiságának a Csimborasszója. Ez az összekötő szerv a messzeséggel, 
ez hoz pénzt, újabb vérkeringést, idegent és érdekességet, a rekkenő hőségtől és kemény 
bóráktól megkínzott életbe. Helységről helységre járom az öböl egyik oldalát. A szerény 
piacon, a városfal hosszában, öszvéres hegyi népek helyezkedtek el. A völgyben lakók 
is mind edzett, szikár, naptól, széltől kiszít testű emberek, elhozták szőlőcskéjüket, az 
itt oly közönséges fügét (20 darab 1 dinár). Skaljari felé indulok. Elhajlik az út. Csinos 
házak, villák közt vezet egy darabon, míg a közvetlen tengerpartot éri, Jól lehet követ
ni Skaljari felé a Lovcenre vezető szerpentint, ahol színes pillangóként tűnik fel egy-egy 
autó, de csak pillanatokra. Jól lehet követni a Trojica-nyereg (Tivat) felé meredeklő he
gyi utat, amit később meg is másztam. Mindenféle szubtropikus vegetáció. Pálmák, 
fügefák, citrom -  de akác is. Közvetlen a tengerparton érdekes zöldzsalus kőházak. 
Félig romba dőlt házakkal is találkozunk, vagy csak a repkénnyel befutott külfalat lát
juk. A dús növényzet ránehezedik ezekre a fél házakra, vagy árván hagyott házikókra, 
az irdatlanul köves udvart belepte a gyom. A magasban a Vermac előbb zöld, majd ko
pár magasságaiba szökellő, az időjárástól nagy kőrakással védett kertek következnek. 
Lilavirágos bokrok, muskátlik. A tengerszélen mohazöld kövek. A  kertekben dominál 
az örökzöld. A fügefa úton-útfélen kínálja gyümölcsét. Rengeteg repkény. Lustán heve- 
résznek az állatok a házak előtt, aki teheti fürdőruhában, trikóban kényelmeskedik. 
Terebélyes oleanderek. Nagyszerű, magas helyekre épült templomok. Ez Zula. Valami
kor gazdag halászközség, ma elszegényedett csónakosok világa. A fügét botommal 
szüretelem. Prcanj azelőtt Perzagno. Orosz invalidusok háza, Ceški dóm, Ruski dóm, 
Tengerészeti akadémia internátusa. Az ősi templomban meghatóan szép nemes vonású 
Mária-kép a kisdeddel. Majd párszáz lépcső által elérhető dómszerű templom, Prcanj 
dísze. Megszűnnek a házsorok. Az út igen köves. Déli nap tüzel. A környékbeli templo
mokból, mint száz cimbalom, egybezeng a lágy harangzúgás. Fehér bárkák rajzolnak 
csatornát, tengerszántó ringó vonalat az eszményien kék vízre. Erdős, iszalagos, buján 
dús táj következik. Rengeteg páfrány. Tücsök, pillangó. Nagy méhek. A nap nagyszerű, 
a levegő áthatóan sós, balzsamos. Megérkezem Stolivba. Megalkuszom egy csontos, 
sovány, Amerikát járt öreggel, aki tizenöt dinárért hajlandó átvinni a túloldali Porastra, 
de előzőleg meglátogatjuk Sveti Juraj (St. Giorgio) és Gospa od Skolpjela (St. Maria di 
Scalpelle) szigeteket. Ezek a Perast előtti kis templomos szigetek búcsújáró zarándok
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helyek. Stolivnál az út La Catenebe, a láncszoros mellett folytatódik tovább. Lepetane 
Tivat felé. a túloldalon Kumbor, Herceg Növi felé. Perast oldalán Risanjba visz az út. 
St. Giorgio mellett nem kötünk ki. A néhány cipruskoszorúzta templomos sziget szol
gált állítólag inspirációul Böcklin Halottak szigetéhez. Scalpello híres templomának 
oltára carrarai márványból van. A csodálatos Mária-kép, amit a sziget eredeti helyén 
levő sziklán találtak és Perastba vittek, de az mindig eltűnt és újból a sziklán találtak 
meg -  örök otthont talált itt. Az összes gyönyörű festményeket egyetlen olasz művész 
festette. Érdekes régi könyvtár, festmények a Loyd hajó megmeneküléséről. Gyönyörű 
így, ebéd után gyengén hullámzó vízen közeledni az alvó, álmodó, elhagyott Perasthoz. 
A víz tükrét bámulom, csobogását hallgatom, majd a nap aranycseppjeiben fürdő palo
tákat csodálom. Az egész város közvetlen közelemben élővé élesedik, a régen óhajtott 
találkozás valóságos gyönyörré lesz, minden csalódás nélkül. A felső városba vezető lép
csőket benőtte a folyondár, a dudva, romok eltorlaszolták. Hatalmas agavék. Keskeny 
út vezet fel a kis hegyi templomig, melynek tornya a legmarkánsabb, legkimagaslóbb to
rony a városban. Minden képeslapon azonnal feltűnik. A kilátás impozáns, a Catenere, 
M orinjera, a szemben fekvő Gornji és Dolnji Stolivra. Stolivot évente két hónapon át 
elkerüli a napfény, mégis leghamarabb ott érik a gyümölcs. Közvetlen a tenger mellett 
visz az út Risanjba. Bogyós bokrok, babérlevelű fák képezik a partszegélyt. Nem tudok 
kívánatosabbat elképzelni, mint egy ilyen bemasírozást ilyen derült falucskába, tenge
ri levegőtől áthatott, verőfényes délutánon. Kakas kukorékol, minden fürdik a fényben. 
A  hegyek közt Ledenica óriási magasságban trónol. Kolostorkert, apró házak, majd a 
risanji öböl. Szép az új Narodni dóm. Előtte pálmasor. Árnyas part. A felső városba 
vezető hegyi utak igen fárasztóak. Igazi hercegovinál kővilág. Gördülékeny, gömbölyű 
vagy hegyes, közepes nagyságú kövek azok, amelyeket mindig le kell győznöd, hogy le 
ne gurulj velük. Hajón vissza Kotorba. Másnap kirándulás a prcanji hegyi templom
hoz. Ugyanez a rémes köves út, de sokkal szélesebb fehér kövekkel és veszedelmesen 
csúszós. A kilátás gyönyörű. Egy fa tar ága fogasnak kínálkozik. Felakasztom kabáto
mat, az árnyas babérfa alatt egy lapos sziklára ülve elmerülök a csodálatos délelőtt 
csodálatos távlatába. Ott születtek e sorok:

Boccai hangulat

A Vermac szürke sziklabarikádján 
Ülök. Arcomról úgy tükröz a fény 
örök csodája, mint a Bocca ölén 
Vagy a még kékebb egek boltozatján!
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Gránátalmák, dús fügefák ölelnek 
Repkény körit és hűs babérbokor,
Es lent a mélyben a bájos csokor,
Prcanj házacskái felüzennek

Templomocskákból, mint száz cimbalomból 
Mind egybezeng a lágy harangozás. 
hagy néha egy-egy halkabb csobogás 
Suttog a csöndbe -  déli hallgatásból.

Fehér bárka, rajzolja csatornáját,
Tengerszántó ringó vonalat.
Csak kis csónakok keringenek rövid pályát,
A sima vízen szinte nyugszanak

Aztán egybe búgva delet játszik 
A hívogató harangcimbalom.
Csak békemosoly csüng a láthatáron 
és a szegény is ciprus közt álmodik.

Kotori szobám ablakából a várbástyákra látok. 3-400 méter magasba meredő szik
lákra épült a vár, kígyózó hosszú várfalakkal. Kilátok a magasabb szomszéd kopár 
hegyekre is, melyet csak néha tarkít egy-egy bokor, mintha zöld tintacseppeket hullat
tak volna el az ezüstszürke sziklán. Teraszokra, erkélyekre, idő rágta tűzfalakra, 
padlásbejáratokra és viharvert tetőkre nézek, melyeken le-lerepedezett, elszürkült 
darabok csillognak. Szép ez így, fent a kolosszális hegymonstrum a bástyák cikk-cakkos 
vonalával, egyik oldalán a napban fürödve, másik oldalán árnyékvonalakkal sötéteb
ben, alatta az ódon város, tarka házacskái közt alacsony tetőterasz, szurtos kéménnyel 
éktelenkedő kis házacskával. Pálma, citromfa között kifeszített zsinegen rózsaszín asz
talkendő, rongyszőnyeg és egy sárga leányruhácska. A vidék nappal, naplementekor, 
este mindig egyformán vonzó és szép. A hegyek, az egész vidék vegetációs és kopár vál
tozatai, ellentétükben, nagyságukban, a víz szomszédságában nagyszerű, felejthetetlen 
lenyűgöző hatást váltanak ki. Merészen tekintettem fel a Skaljari felé szilajon felmagas- 
ló hegyi útra. Egy kirándulás, ami talán a legnehezebb, de sokat ígérő, még hátra van. 
A helyi út, melyen át a Vemac aljában Tivatra juthatok, igen meredeknek látszik a 
Lovcen sima szerpentinjeivel szemben. 17 kilométer. Ismeretlen és vonzó vidéken nem 
nagy áldozat. A kotoriak cipruserdős temetője mellett visz el utam. Előttem a helyi 
lakosok szívós csapata baktat öszvéreivel, fürgén, bakancsait ügyesen csúsztatva előre 
a formátlan hatalmas köveken. Ellenálló, nehéz anyag az adriai hegységek kővilága. Az 
előttem haladók igyekeznek behozni késésüket, bámulatos terheket képesek cipelni, 
tökéletes barnára sült arcukból egészségesen villog ki fehér fogazatuk. Korán kiszívja
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őket az adriai hőség, a nagy teljesítmény, amit életharcukban folytatnak. Szinte irigy
lésre méltó az a nagyszerű fürgeség, ahogyan a hegyen előrefulnak. Az öszvér terhe 
ellenére is szinte táncol a fehérre csiszolódott köveken. Az út lépcsős. Egy-egy lépcső
nek nem is lehet egyenes vonala. Szeszélyes cikk-cakkokban állnak a széles csúszós 
kövek, kimagasodva, vagy megtörten, köztük töretlen kavicshalom.

Itt-ott megállók, visszanézek a kotori öbölre, a pálmás, olajfás kertekre, a ciprusos 
temetőre, a feltűnően kék, átlátszó víztükörre. Még így nem figyeltem meg a víz színéi 
soha, olyan átfogóvá, kutatóvá vált a természetleső tekintet, hogy nagy darabokai fel
dolgozhat, megrögzít, örök, szinte élő emlékképpé élesít. Az öszvéresek csapata, mint 
kósza, sötét csík kígyózik már a messzi távolban. A csend, a szeptemberi, még nyári iz
zó Adria-part hegyi világ tücsökzenés, csupa fénnyel áthatott délutáni csupaéletcsendje. 
Csend, mégis csupa villogó hangulat, mozgás és zöngés. Itt-ott egy Lovcenről visszatérő 
autó szirénája búg fel. Egyszerre váratlanul véget ér a kőlépcsős út és beleolvad egy 
lehengerelt széles szerpentinbe. A meglepetések koronájaként a Trojicához érek. Itt 
válik el a njegoši, a tivati és a budvai út. Olyan változatos, színekben gazdag és meleg 
perspektíva tárul a verejtékező turista elé, hogy azonnal megérti a Beadecker jutalma
zó szavait: a Trojica nyereghez való feljutás dúsan fizet a turista fáradtságáért. Milyen 
csodálatos és lenyűgöző változás ez hát? Képzeljük csak el, vad sziklás utakon törtetni 
fel, elérkezni egy hegyi magaslathoz, ahonnan ú jból le kellene szállnunk a tivati öböl
höz, de odáig az út egy termékenyen, szőlőkkel, gazdag kertekkel, csinos házakkal, erdős 
tájfoltokkal bővelkedik. Az út alatt kilátás nyílik a legkékebb és igen nyílt tengerre, míg 
a másik oldalon egy termékeny, zöld terméskockákkal behintett dús völgyre, itt-otl 
k idom borodó fenyőerdőcskékkel.

Fehéren izzanak a hegyek, a cirpelés úgy beleilleszkedik a nyári mozaikba, a fák oly 
dúsak, a színek oly melegek, az illat olyan balzsamos, hogy szinte sírni kellene ennyi 
kiteljesedésért, mely csak órákkal ajándékozhatja meg az embert. Csak ajándékokat 
kaphat Isten változatos műveinek gyönyörűségeiből. Olaj- és babérfák, rengeteg buk- 
szus, pelyhes levelű balzsamfüvek, a fügefák roskadásig földig kínálkoznak. Itt minden 
mosolyog. Emeletes lakóházak széles, nagy teraszokkal, melyeknek oldalai, teteje is 
sűrűn be van futtatva fekete és kék szőlővel. A vendéglők sűrűn egymásután következ
nek. Kis Boldogasszony napja. Kártyáznak. A férfiak előtt ott a sűrű hazai bor. Nagy 
téglagyár a völgyben, majd Tivat szeszélyes, folyton újra és újra kiszögellő kikötője. A 
közeli sziget rejtelmesen bebúvik zöld köpönyege alá. Modern paloták, üzletek, számos 
kávéház, cukrászda, eleven, pezsgő, fejlődő társadalmi élet jelenségei. Ugyanaznap 
estéjét Prcanjban töltöm. A falu védszentjének ünnepe van. Érdekes búcsú. Másnap 
Herceg Noviba hajózom. A város érdekes, idegenforgalma igen élénk, a fekvése különö
sen pittoreszk. Szinte érthetetlen, hogy a hegyekben, a síkságon is élnek, szinte 
megfoghatatlan, hogy lehet elhagyni a tengert, a szabadságot, az örök ringást, az örök 
ihlető nagyságot. És mégis úgy van. A körülmények kötnek, az élet törvénye mindig 
lemondást, mindig visszatérést követel.
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Egy beszélgetés élménye
(Vendégségben Stadler Aurélnál)

A 60. éve felé haladó, de friss, üdelelkű író, akit palicsi otthonában kerestem fel, 
már első szavaival és egész környezetével tanulságot ad egy csendes élet kulturáltságá
ról, arról az állhatatos irodalomszeretetről, mely minden munkásságán át igen jellemző 
rá. Igazi intellektus és polihisztor. A fák évgyűrűihez hasonlatosan fonják át életművét 
könyvei, írásai, szaktudományok; általános kulturális tevékenység. Számos verskötete, 
néhány kötet aforizmája jelent meg, megírta a szabadkai gyógyszertárak történetét 
levéltári kutatások alapján (ezt a művét most a Nemzetközi Gyógyszerésztörténelmi 
Társulat adja ki). Emlékezünk több etikai tárgyú cikkére; sokat fordít angol, olasz, 
német és szerb nyelvből. Kedvvel és évtizedek óta foglalkozik a Palics környéki népmű
veléssel, az ottani műkedvelők vezetője. Könyvtára is bizonyítja sokoldalúságát. 
Szépirodalom, esztétika, világirodalom történet -  azután a legjelentékenyebb rész a 
líra -  foglalja el a polcok nagy részét, de a tudományok is: földrajz, kozmográfia, úti 
könyvek, de a legváltozatosabb rész a nyelvészeti művek, a művészet és a művészettör
ténelem, a gyógyszerészeti és az orvosi szakmunkák.

1894-ben született Győrött. Gyógyszerészi oklevelet szerzett, árással gyerekkora óta 
foglalkozik. Amikor megkérem, beszéljen irodalmunkról, alkotásról és kritikáról, érté
kelje azt a jelen és jövő  szempontjából, mint aki szívesen fogad minden irodalmi témát, 
kapva kap az alkalmon, minden szavával hangsúlyozza: vajdasági irodalom volt, van és 
lesz is, izmosodik, terebélyesedik, mennyiségben nő, de minőségi fejlődésben gátolja, 
hogy kezdő íróiban nem vált tudatossá az önképzés folytonos szükségessége. Felfedez
nek egy őstehetséget, jelentkezik egy-egy fiatal író, aki nem kap elég iniciatívát és megáll 
a csiszolatlan tehetségek saját kiélésében, akiből még sem kap annyit a közösség, ameny- 
nyit további önképzésével adni tudna. Benedek szerint „a  művészi szép befogadásnak 
képessége valamilyen mértékben mindenkiben megvan. Ezt a befogadóképességet tanu
lással, művelődéssel nevelni lehet. A költőnél, az alkotónál, az igazi alkotóképesség 
befogadó és kifejezőképességből összetett adottság-de  a kifejezés, az ábrázolás -  együtt 
jár bizonyos munkával, melyhez fáradsággal megszerezhető tudásra és nagy erkölcsi 
kvalitásokra van szükség” . A folytonos továbbképzés, olvasás, ízlésfejlesztés, technikai 
tökéletesedés (pl. a verstan ismerete) megerősíti az igazi művész önkritikáját is. Ez az 
önkritika a legbiztosabb mérték^ hogy ne adjon ki kezéből semmit, aminek jóságáról 
nincs tökéletesen meggyőződve. És itt ki kell hangsúlyoznunk a komoly és alapos kriti
ka fontosságát is. Lelkiismeretes bírálókra van szükség. A kritika kell, hogy elmélyítse 
az olvasó kritikáját és az író önkritikáját. Ez csak úgy lehetséges, ha művelt és teljes
séggel hozzáértő bírálókat nevelünk, akik értékelni tudják az élet komoly, felelősségtudó 
ábrázolását, az alkotói egész és összes műveiben, és nem csak műveinek részleteiben. Az
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elfogult kritikus hajlamos arra, hogy egocentrikus költészetnek minősítse azt a lírát is. 
amit ha közelebbről vizsgálunk, nem „ént”  jelent, hanem egy szőkébb kollektivitást. Ili 
ismét idézzük az esztétát: „a  szubjektívabb költőtípus azonban nem tekinti magát a tár
sadalomtól független egyéniségnek, aki csak magának énekel. A költő érzi, hogy ami vele 
történik, azt az emberi közösség is érzi, tehál nemcsak ír, mert megmutatkozni vágyik, 
de mert ezt a közösség érdeke parancsolja. A költő különbözése nem szűnteti meg kap
csolatát az emberekkel, sőt az egész emberiségre kiterjedő hivatása van.”  De egy költő 
versről versre tárgya szerint többet vagy kevesebbet mutathat a közösségi kapcsolatot 
illetőleg. S téved az egyoldalú kritikus, ha csak néhány verset bírálva, a költőt egy 
elvont világ énekesének tekinti. „A z  igazi költői alkotás ismertetőjegye, a közösség 
érzéseit egyénivé teszi, anélkül, hogy a közös alapérzéstől elszakítaná. A kritikusnak 
tudni kell, hogy a költő egy világképet hord magában, melyben benne van a költő testi
lelki őseinek, egy közösségnek v ilága. Nem lehet csak a hideg értelem segítségével firtatni 
egy élményt. Természetes, hogy minél bensőbb az élmény, annál jobban  kapcsolódik a 
közösségbe.”  A kritikus feladata, hogy (pl. a verset egyébként bármilyen relatívan is 
ítélhetik meg) kellőképpen foglalkozzon a költő folytonosan fejlődő önarcképével és 
világképével. Ez nagyobb lehet az egyes versek értékénél. Ennek a két fontos faktornak 
a mértéke, költői önművelés és a kritika fejlődése kell, hogy több lendületet és komo
lyabb alapot adjon helyi irodalmunknak. Nem szabad elsikkadni felületes elismerés, 
túlértékelés vagy elutasítás, és ön(tömjénezés gátló maradiságában, mert éppen a hala
dás követeli meg az)kritika és kritika elmaradhatatlan fejlesztését -  fejezte be az ősz 
hajú író. Búcsúzás közben még új műveiről érdeklődünk. Készen van egy kötetre való 
vers és aforizma, sok műfordítás. A szerb költők közül Desanka Maksimovié, Santié 
stb., angol és amerikai antológiákból haladó modern költők verseit fordítja, azonkívül 
készül egy hosszabb háborús témájú angol regény fordítása is.*

* Ernest Hemingway Akinek a harang szól című regényéről van szó. Már a regény végét fordította, 
amikor megtudta, hogy vallási vonatkozásban indexre került a könyv, és ettől kezdve nem dolgozott



Stadler Aurél

Levél Versecrol
Méltóságos Herezeg Ferenc úrnak ajánlom

Méltóságos Uram!
Bocsásson meg ismeretlen olvasója beszámolójáért, ki méltóságod szülőföldjét nem

csak az ember és természetbarát érdeklődésével élvezte, de a Várhegyben”  átélt 
visszhangokat is iparkodott életre hívni, emlékeket jelenített, természeti képeket, szem
lélődéseket csalt vissza, mintegy beletekintve a millieu tükrébe is, most miután a költő 
lelki tükrében, a könyvében már gyönyörködött. E sorok küldője Stadler Aurél, jugo
szláviai magyar költő (polgári foglalkozása gyógyszerész), 42 éves. családos. Kis 
gyógyszertáram vezetése mellett a szabadkai Naplónál is munkálkodom már néhány év
tizede (1912 óta). Kél szépsikerű verskötetem jelent meg, azokat magam terjesztettem, 
mindig keresve és találva alkalmat, hogy a lekötöttségemből feloldódva, magyarlakta vi
dékeinket bekalandozhassam és érintkezésbe jussak társadalmunk legkülönbözőbb 
rétegeivel. A vándorlási kedv korán mutatkozott. Győrből eredt családunk 1903-ban 
Buda-Svábhegyen telepedett le. Édesapám 1910-ig bírta az istenhegyi gyógyszertárat. 
A szeszélyes meredekű Diana-úton poroszkáltam a korahajnali ködben az Attila utcai 
gimnáziumhoz, hogy iskolavégeztével azután a legsokoldalúbb változatokban próbáljam 
ki a könnyebb visszatérés útját a kevésbé fárasztó Márton-hegyi, Orbán-, vagy Istenhe
gyi úton, vagy Zugligetből a Béla király útján. Érettségi után, 1910-ben, sajnos apám 
eladta a svábhegyi gyógyszertárat és 1912-ben már Palicson a lyrához menekül a fővá
rosból Alföldre sikkadt fiú, bár ott a cselekményes élet más lehetőségekkel más 
műfajkészséget ébresztett fel bennem. A dramaturg hajlamú fiú, ki 15 éves korában az 
Universal Reklám Bibliothek halmazát vásárolta össze, Turgenyevet, Ibsent fordított a 
svábhegyi patikapark Dunára néző, felejthetetlen festői platóján, nem tudta másként 
elfájlalni a hegyet, amivel akkor már éltető egységgé forrott össze lélekben, sem a fővá
rosi környezet -  a veszteség tudatalattisága nomád dalokban, pesti ciklusokban élte ki 
a helyvesztettség fájdalmait. Mikor egyetemistakorban visszakerültem, a tegnap még fá
rasztó hegyi utakat zergekönnyedséggel rekord idő alatt jártam be, a kedv, változatok 
más kultúrkörnyezet után, de főleg a hegyi nosztalgia megacélozta turistakészségemet. 
Es ez csak nőtt háborús katonaéveim alatt és megmaradt ma is, mikor gondok, kicsinyes 
környezet sem oltották bennem el a magasságok tüzét. Útra kelni vándorlegény módon, 
tapasztalni. Méltóságod a Bánátból kelt útnak és fővárosi lett, én a fővárosból szerényül
tem kényszerű alföldi lakossá. De magamban sose hittem megállást. Mindenben fejet 
hajtottam a kérlelhetetlen körülményeknek, de a budai hegyeket, a folyton fejlődő met
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ropolisukkal nem engedtem el magamtól reménytelenül. Ili látogató vagyok, oda nem 
juthatok, de ott járok, merítek még gvermekemlék-utamból és nem lehetek elég öreg ah
hoz, hogy fiatalos éber költőszemmel el ne indulhassak egyszer azon a létrán, mely mégis 
az „ígéretföldjére”  visz. Természetes, ez a soha nem alvó hegyi nosztalgia itt-oll kirob
bant. Első kötetem leíró verssorozata Szlovéniáról, Dalmáciáról, a Fruska goráról 
tanúskodik erről. De volt az országnak, melyben most élek, olyan szöglete is. mely misz
tikus gyönyörűségeket tartogat számomra. Ezt intuitíve hittem és nem is csalódtam. 
Mint térképet sűrűn forgató embernek, mindig a sötét hegyes foltok a legvonzóbbak. 
Mennél árnyékoltabb az ilyen folt, annál inkább érdekel. Még Méltóságod emlékiratai
nak elolvasása előtt jó  tíz évvel kerestem én a térképen ilyen megközelíthetetlen sávot, 
amit elérni számomra előbb-utóbb nem lehetetlen. Izgatott, hogy van egy város még a 
halovány lepedőn, a neve is tetszik nekem -  egy város, mely egy kyklops kiszélesített te
nyerén nyugszik. Maga ez a hullámzó óriás ott ölelkezik össze erdélyi ezervölgyes 
ércerdős óriás testvéreivel. Milyen lehet ez a város, jókedvű, szelíd polgárok lakják? Vá
lószínű, hiszen a bortermelés, kereskedés a jókedv fakadásának jegyében történik. 
Másfél évtized múlt el, azután megjelent a Várhegy s már az első oldal nyomán úgy ma
gam elé rajzolom  a várost, mint ahogy Baedeckerből kicirkalmazom magamnak a 
meglátogatandó helyeket s rendszerint elképzeléseim elég találóak. Most, hogy végre ki
tapasztalhattam Versecet, fellapozva az emlékiratokat, a bánsági róna hasonlatát 
olvasom, vagy a torony szimbólumát, vagy a rendkívül tág kilátás megragadó képét a ci
kázó fecskék ezreivel, ez tényleg bizarr kép és több annál, amit a szlovén Alpokban 
láttam, mert hiszen az sablonos alpesi kép. De ez -  ez egy hallatlanul sík csoda, egy rend
kívül érdekes hegy hullámról szemlélve, melynek antik várrészlete probléma s mögötte 
hol haragosan, hol ködbehulltan, hol előremosolyogva még ringó csodája a testvérhul
lámoknak következik, kárpáti levegő-ízzel, fenséges némasággal, a kövek beszélő 
komolyságával. Itt a könyvkiadás pang, ha vállalkozó a költő, maga adja ki művét és ma
ga viszi el kínálatra a könyvbarátok házaiba. Keserves, kínos, testet-lelket 
agyonfárasztó napszámos munkája ez az intellektusnak, de hazudnék, ha nem vallanám 
be, sokszor gyönyörűség is. Itt-ott érteden rám meredők a visszautasítok, meredek árok 
örvénylik ilyenkor eladó művész és a nem vásárló között, melynek két partján, mint ide
genek állnak egymással szemben. De ha kopogtatásomra megértő okos mosoly fogad és 
minden szóval szívhez találok, szinte érzem, miként árad közöttünk a vers folyója és 
betűim az ajkaira szállnak, akkor egymásra talált két rokonlélek, egyik az alkotásával, 
másik az alkotás visszhangjával. Bánáti utam első kötetemnek, a „Líra és F iln f-nek  tel
jes kiárusítása miatt elmaradt, második kötetem „A z  élet két arca”  befejező útjaként 
lehetségessé vált. Első megfigyelésem az volt, hogy a Tisza már két világot választ el egy
mástól. Más a Bácska, más a Bánát. A Bácskában mintha több derű, közvetlenség lenne
-  vagy talán nem csak az emberek szabják meg ezt az eltérést, hanem a föld is. A Bács
ka hepehupás fekete föld, sok jó l ruházott faluval, a Bánát a síkság igazi komor

323



mélaságában. határtalanságában grandiózus. De más az emberei élete, szellemi közös
sége, talán jobban megosztott nyelvileg, nemzetiségekben -  más az építkezés, az ízlés, a 
szokások. \ széles utcájú egyszerű Kikinda után a régies Beeskerek képeslapakvarell- 
hez hasonlatos szelíd Bega partja, már ez kis változat. Sok intelligens ember, egy kis 
ódonság még. de hiányzik Temesvár belvárosának ünnepélyes patinasága és a környék 
sivártalansága. kirándulóhely hiánya csak önmagában teszi érdekessé. Miután napokat 
rostokoltam esó'ben. szélben, örültem, hogy könyveimből még maradt tartalék és fáradt
ság, agyonázottság sem tartott vissza a kényszerű könyv eladástól, mikor végre itt az 
alkalom a közeli Versecet, évtizedes hegynosztalgiám kiszínezett célját felfedezni. Kora
hajnali utazás. Minden megálló és a közelítés tudata tüzeli bennem az új táj egy új világ 
kíváncsiságát. Biztosan sokan nem érzik ezt. De aki megáldott a természet rokonérzé
sével. kiélési készségével, az mind ilyen. Előbb jön  a kiszínezés, azután a tapasztalás, 
itt-ott csalóka ámításokkal, majd az objektív kép s végül a leszűrődés, mikor a csalódás 
és a meglepetés mérlegserpenyőjén mégis a meglepetésre esik a súlyok többsége. En 
Versecet hirtelen magasló, sűrűn erdős hegység lábainál képzeltem közvetlenül, kanya
rodó. meredek, csupa hegyre futó utcákkal. A magas erdős hegy ulán pázsitos ösvények 
vezetnének fel a Várhegynél még magasabb Kudricsra. Érkezés. Az állomás meglepően 
ízléses, nagyságra az ország egyik legtekintélyesebb ilyen épülete. A Bánátban alig lát
tam autót. A lakosság egy része előszeretettel fuvaroskodik. Versecen is rengeteg a 
batáros (azért hívom „határnak”  az érdekes kocsikat, mert tényleg megőrizték régies, 
szögletes ládaformájukat). Az ember úgy érzi magát bennük, mintha egy vastag rámás, 
üveges, fekete ládába zárták volna, ahonnan a vitrinlakó kíváncsian kikandikál. Ké
nyelmesek és melegek. A beszállásnál a korahajnal szürkületében meglátom a vágyott 
verseci hegyláncot. A levegő friss, amit már ózondúsnak tartok. Elindulunk. A püspö
ki palota. Az impozáns templom. A rendezett nyílegyenes utcák. Az egymásba ékelt 
sosem egyenruhás házsoraikkal, ódonak, újak is, tiszták, a nyárspolgári jóm ód hirde
tésével. Szinte bekívánkozik a szem a falak mögé. Nem az egyforma életű polgárok 
intimitásait ellesni, de bekukkantani a családi kincsek, írások, vitrinek birodalmába, 
egy kis verseci történelmi ízelítőt kapni. Micsoda összefüggő láncszemek lehetnek ezek 
a családi krónikák, az egyszer alapos felkészültséggel megírandó Versec város történe
téhez. A szálloda, amelyben lakom, érdekes öreg épület. Gyermekkoromban Győrött is 
láttam hasonló kivénült fogadót, tágas boltozatos szobákkal, kilátással a nagyudvarra, 
a jellegzetes vendéglőszag impregnáltságával. Öblös fehér lavór, természetes vizeskor
só, levitézlett garnitúra, hanyagul záródó ruhásszekrény a bútorzat. A hideg elszánt és 
dacol a gyorsan kihamvadó kályhával. A folyosón fakó futószőnyeg. A portás csoszog
va lelkiismeretes pontossággal ébreszti az utasokat. A kávéház ék alakú terem, a hátsó 
része étkező, elég élénk, lévén Versecen csak két ismertebb szálloda. A szállodás 
Glückmann úr globetrotter férfiú, aki szívesen ragadja meg a kínálkozó alkalmat, tu
rista érdeklődésemen buzdulva, hogy saját élményeit színesen és igen bőbeszédűen adja
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elő, és utazásai követésének alapos tűzpróbáját kell kiállnom, mikor Svájcból a Kauká
zusba és onnan az Egyesült Államokba siet. A jo  szállodás konyhaja is jó  és olcsó. Ellátás 
dolgában, azt hiszem, Versec hagyományosan kitűnő. Hal, vad, torta a menüm, és a fi
gyelem példás. De az idő odakinn rémes. Ismét a kossava. Már ismerem. Újvidéken is

JNagy aágos
Stadler Aurél gyógy szereez urnák,  
P a lic  .____________________

Kelben t i  a z le l t  (}y ógy szer msz ui I

Igen sajnálom és s z iv b ö l  bocsánatot kérek,hogy amiKor a 
j u g o s z lá v ia i  magjai irók a k c ió já t  mogcsina.lt am az ün neve kike
rü l te  valahogy a íigyelmemet»Ennek azokban nem egészen en vágj ok 
az oka.En nem vagyok su b u t ica i ,  én számolj oson nem ismerem 
az urakat és másokra voltam u ta lva , i .ég  rosszabb az a tu la jd o n 
ságom,hogy nem vagyok ú js á g o lv a s ó .

Azonban egyáltalában nem történt vegzetes hiba,mert nem adtunk 
edcig f i x  prograi:onot és bár hatvan Írónak a nevét soroltuk f e l ,  
az első esztendőben csak lő -nak Könyvét je le n te th e t jü k  m*-g.

I .igyje e l  Gyógyszerész ur egyetlen egy szempont vezet bennünket 
a könyvkiadásnál, a t ehet aég . l é g  s z i v b e l i  jóbarátaimnak a 
könyvfrt sem vagyok hajlandó kiadni,ha abban nincs meg az e le g e n 
dő erő és n i v ó .
Szeret e l t e l  kerem csatlakozzon ehhez a mozgalmunkhoz es ha Kéz
ir a ta  van,azt leérem nyujlsa at ,e s  a legjobb  in d u la t t a l  ló g ja  
azt sz e r ke szt o oizot t súgunk át o lvasni .

Egyébként sem tolunk függ ennek a íöny vkiada,3nak az dg^e.Ré
szűnkről ez imcábD egy óhaj .A Közönség fogja éld ö n te n i , hogy 
Írásaink napvilágot láthat naK-e vagy nem.Közönség nélkül nincs  
iroüalom. Én inint a L ite r á r ia  tulajdonosa  nagy aparátunsal  
és fe lk észü lt  seggel megyek a dolognak ésmindon rendelkezesem-  
re á l ló  eszközzel  igyekszem ugyünKnek hívőket t oboxozni .ITagy on 
Kérem olvassa át s z e r e t e t t e l  és j ó in d u l a t t a l  felhiváunkat  
amit iievekKla ur fog Demutat ni és támogassa őt abban,hogy minél 
tÖDfcen csal la  kozza nak.-i‘iz l e s z  a b ízt ősit eku annak,hogy Írásaink  
napvilágot fognak l á t n i .
S z e r e t e t t e l  kérem látogasson meg engem,lia azonban én előbb  
kér lnek ki P al ic sra  szives  engecielmével t i szt e let emet fogom

kaptam a dunai szélből kóstolót. Ha nem is volt havasi, de erőszakosságban nem maradt 
mögötte. Kár, hogy nem fogadtam el Radstádter kollégám ajánlatát, aki kísérőnek kínál
kozott a Varhegyre, igaz, hogy csak az aljáig, ahol várakozna, míg onnan visszatérek. A 
békés idő kihasználására figyelmeztetett, mert egy csendes napra jöhet öt kossavás. A 
jóslat bevált, másnap megérkezett. Kollégám sétaajánlata kapcsán említem (ő különben
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stajerlakaninai fiú, annál inkább csodálom, hogy gyenge gyalogló), mikor értesültem, 
milyen kevés verseci keresi fel a gyönyörű hegyvidéket, igen sajnáltam ezt a mulasztást, 
azt is. hogy gyenge lábon áll itt a turisztika, sem egylet, sem jelzések -  holott az újvidé
ki Fruska gorában, amely hegylánc szépségét, romantikáját méltán felülmúlja a verseci, 
vagy legalábbis egyenrangú vele -  nagyszerű sportélet uralkodik. Atavisztikus vonás-e 
ez a rónához ragadtság a versecieknél. nem tudom -  valószínűleg, de hogy nem érdem
li meg a pompás és változatos erdőség ezt az elhanyagolást, azt biztos 
turista-megállapítással leszögezhetem. Radstádter kollégám hegybarangoló szenvedé
lyem és kutató kíváncsiságom kielégítésére, amiben tekintélyes része volt a Várhegyben 
olvasott természeti részleteknek, egy rendkívül agilis természetbarátot ajánlott, Aradi 
főmérnök urat, a vízszabályozó társaság főemberét, akit fel is kerestem és akivel a kö
zeli vasárnapra egy nagyobb lélegzetű kirándulást terveltünk. Könyveladó 
vándorlásaim a város legkülönbözőbb részeiben folytak le. nagyon hatott rám a ritka 
nemes szépségű székesegyház, meglátogattam a plébánián a verseciek jelenleg igazán 
atyai jóságú plébánosát, egy ifjúlelkű aggot, könnyed és igen finom egyéniséget. Egyik 
káplánja jó  magyaros literátus ember. Felkerestem a már régen ismert Zoffmann csalá
dot, a sörgyár tulajdonosait. Mint a legtöbb gyár a Bánátban, ez is áll, szomorúan mered 
rám a hajdani pompás üzem, szinte fájdalmas pangás csendjével. Most borral foglalkoz
nak itt -  mi az oka a pancsovai Weiferte konkurenciája-e, vagy talán már azok is 
leépítettek és csak a Dungyerszkiek lettek a sörkirályok, nem tudom? (E levél még ta
valy íródott, lehet, hogy egy év óta már más változások álltak be.) Zoffmannét, ki itt, 
Palicson báloztatta vagy tíz évvel ezelőtt, azóta férjhez adott szép lányait, kissé megöre
gedve láttam viszont, férje meghalt, ő és fia vezeti az üzemet. A híres Herzog-patika, 
ahol a közönség a vényasztalra templomi oltár távolságra tekinthet fel, patinás szépsé
gében még ma is muzeális és kitűnően felszerelt. Tulajdonosa, aki, úgy tudom, még 
Méltóságod k. bátyja-urától vette át, elhalt, most az özvegy és egy provizor vezetik. A 
.,lépcsős”  patika, ahogy olvasom a Herzog Sebestian-féle, a későbbi Küchler patika, ma 
is a régi érdekes épület. Hasonlót Budán láttam, a régi Szarvas téren, a Szent Ilonához 
címzettet, de az már pótantik, míg a verseci igazán eredetiség. Jelenlegi tulajdonosa 
Joánovics Sándor, egykori budai kötszergyáros, igen kedvesen fogad, elmondja, hogy 
még Küchler gyógyszerész praktikánsa volt s bizony a patika már nem az, ami régen. 
Valamikor sokoldalú forgalma volt, ma az egzisztenciális alapot a Filipon-krém és pú
der adja meg, még mindig ez a vezérmárka a Dél-Bánátban. Eldicsekedett az egész 
háztömbbel, mely a román templom utcáján is túlterjed. Búcsúzásunkon még betekin
tettem az érdekes boltozatos szobákba -  mind különös ízléssel berendezett. Szegény 
Joánovics kolléga úrnak ugyanaznap délután meghalt a fia -  délelőtt még nem sejtették 
korai végét. Versec se marad el az intellektusok kényszerű pályaváltoztatásait illetőleg. 
Meglátogattam egy dr. juris Hembergert, aki most kocsmáros. A felesége disztingvált úri 
hölgy, éppen elmenőben volt -  nem is sejtette, hogy a szerény, szikvizes üvegeket rende
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ző hórihorgas férfiú, aki később szervusszal köszöntötte, maga a doktor-férj. Megcso
dáltam a rámás, kiugrós kirakatablakokat. Valószínűleg eredetileg erkélypótléknak 
szolgált ráérő hölgyek részére, akik itt óraszámra leshették az utca intimitásait. Sehol 
sem láttam még oly kedves mozaik képét az egymáshoz illesztett házacskáknak, mint a 
verseci nagytéren. Itt földszintes, emeletes, különböző stílusú házak úgy adnak egy tel
jes kedves pittoreszk képet, hogy a formák változatai sose bántóak. -  Talán, mert az 
egészet megüli valami ódon tisztaság, tekintélyes patriarcháliság, mely mégis egységes
sé teszi. Ottlétem első estéjén Radstádter kollégám a Vojvodina Szálló nagytermébe 
invitált, ahol a helybeli teniszklub tartotta éppen összejövetelét. Szépszámú fiatalság 
közé sodródtam, s közöttük, mint „északi idegennek”  illett volna szót vezetni, vagy a 
társalgásba kis változatosságot vinni, Mandulavágású, csillogó szemű szomszédnőm 
élénk gesztusokkal türelmetlenkedett, szemben ülő csupa temperamentum nővére ké
sőbb nemtetszését nyilvánította elhelyezkedésünk miatt. Sajnálta nővérét, aki 
unatkozott, míg én szemlélődtem. Hiszen egy érdekes kis város belső harcát lestem. Em
berei, elsősorban asszonyai megnyilatkozását. Abban az arcképben, amit vágyódtam 
magammal vihetni, bele akartam retusálni minden rejtett szépségét, amit a kossavás te
lek bálos éjszakái és a délvidéki tavasz fakaszthat a kifinomodott polgárasszonyokban. 
Határozottan rasszá finomodtak a „csókák” . Asztaluknál négy nővér ült, mint később 
megtudtam, egy helybeli borkereskedő lányai, egyik Budán férjezett, másik kettő is asz- 
szony, a túl temperamentumos a lány. A lány kivételével, az asszonyoknak finoman 
markáns orruk volt minden túlzás nélkül, sőt bizonyos érdekes, nemes remegéssel. Szá
juk vékony ívelésében volt valami az ősök keserűségéből, amit ők bájosan blazírttá 
biggyesztettek, ha mosolyogtak is, megmaradt ez a vonás leplezhetetlenül. Az arcform á
juk hosszúkás és mégis kecses, igen finom bőrűek, de ami vonzóvá és feltűnővé tette 
őket, szemeik nagyszerű változata volt, mind a négyé más és más, a szemöldök form ájá
ban és erősségében is. Kivétel nélkül nagy és kifejezésteljes szemeiket hosszú selymes 
pilla fedte, sokszor lesütötték, majd hatásosan tágra nyitották méltóságos gesztusok 
mellett. Alakjuk, mikor táncba mentek, kivétel nélkül ugyanazon nyúlékony rassz pár- 
duc-simulékony karcsúságát formálta, hosszas finom ujjaikkal bizonyosan ügyesen 
ütötték otthon a billentyűket is. Lám, itt volt a „csókák”  megnemesedett női nemzetsé
ge bizonyságul, hogy a kereskedővé vedlett birtokos ős, kecsessé degenerálhatja 
gyermekeit. A kisasszonyok nem maradnak el az intellektusok lányaitól, külsőben, fo r 
mában, ügyességben, egy-két generáció és intelligencia, modorosság ugyanaz. A férfiak 
már kevésbé mutatták e változást, nyersek és robusztusok, a látszólagos alkalmazkodó 
képesség alatt ott hatalmasodik a heves ellentmondani akarás, férfiúi meg nemzetségi 
gőg, amit azelőtt elaltatott a szendergő magyarosodó öntudat, a vagyonosodási ambíció, 
de elég volt egy új áramlat, a rossz gazdasági viszonyok szülte érzékeny lelki bázis, hogy 
a német Achilles-sarkot ingerelje, most már mesterségesen táplált túlzott nagynémet 
nemzeti géniusszá. Egy Lisztet, Schubertét s több zeneművészt utánzó szépszél artistát
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ünnepeli a verseci hölgyközönség. Ez a tapsorkán inkább a külső eleganciának szólt, 
mint a szemfényvesztő ügyességnek. A nők itt sem tagadják meg magukat a férfiasság el
ismerésében. A társaság asszonyai, különösen a négy nővér szemei világoskéktől a kékes 
zöldig, a villogó macskaszemtől a világos barnáig képviselve voltak, de ami különösen 
egyéni külön-külön, az a szemeik játéka volt és a fény, ami bennük varázslatosan meg- 
csillámlott, mint mikor egy drágakövet a fény különböző irányba tör meg. Villogóak,

jugoszláulai

magyar hönyotáf
sz»rht»ji] STRÉiiTzra oÉwts S u b o tio a , 1933. j .  4 .

Pa* Kralja Peti a II PoslUh 122.

Stadler Aurát urnák, 
Palics.

Mélyen t i s z t e l t  Gyógyszerész ur!

Amidőn szeretette l  tudomásul vettük csatlakozását kulturkünvvtári ak- 
cionknoz, örömmel közlünk Önnel kút tényt.

december 3 1 . - i g ,  tehát megindulásunk első  nyolc naoján, csak 
^ubotican százan csatlakoztak akciónkhoz. J *

kásodik: nemcsak a b e l f ö ld i ,  hanem a k ü lfö ld i  sa jtó  is  a lernarvobb 
elismeres hangjan üdvözli tevékenységünket és irodalmi akciónk ie le n -  
tőseget igen nagyra értokelik .  " J

Hogy már megjelenés e lő t t  i lyen  sikert értünk e l .  ezt Önnek külön i s  
melegen megköszönjok; mert az elsők között v o lt ,  akik megértették és 

® ,űB£yar i ré£araa igyekezetét. Az Ön aláirása több. mint 
annak materiális je lentősege, mert ün erkölcsi erót adott nekünk ezze l .

-.-iflő'tt még vidéki turnénkat megkezdjük, mélységes sze re te t te l  f e lk é r -  
^  legyen segítségünkre aboan, hogy nagy ismeretségének köré- 

nevében’ kérfuk eztB *aS 3si8r8zzen neliunk. Az irodalom es a kultura

első száz aláiró  névjegyzékét szives informálására. Egy csatlakozási ivet i s  mellékelünk.

Ne tűnjön ün e lő t t  kicsinyes dolognak ez a kérésünk, b iztosatiuk a rró l ,  
hogy nagyon nagy jelentősege van. Szives engeuelmével egy hét múlva 
jelentkezni fogunk. OJ

Mély t i s z t e le t t e l :

sejtelmesen, csodálkozóan, elragadtatottan, örömteljesen, mélabúsan, merengően és bi
zonytalanul tükröződtek ezek a családi szemek, mint tajtékzó, kisimuló, azután parthoz 
gyülemlő gyöngyöző hullámok. A férfiak közül csak egy képviselte a nem szőke férfias 
fekete rasszt, ő volt itt a legkedveltebb, a többi színtelen hajú, vagy szőke kövér, vagy 
derekas típust képviselt. Társalgásuk vidám, könnyed mulattató volt. A három asszony
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nővér komoly élnivágyásán túltett a leánynővér minden irányba kíváncsi túlfűtött tem
peramentuma, minden iránt érdeklődött és legszívesebben futott a táncba. Abban is 
különbözött testvéreitől, hogy inkább göm bölyded, oválisarcú, nem hegyes orrú, bar
naszemű, gesztenyehajú szépség volt, de finom hibátlan egészséges fogsorát csillogtató 
ajkai szintén nem nélkülöztek bizonyos keserű ívelődést. Bizonyára megbocsátanak ud
variatlan szótlanságomért, ha a krónikást sejtenék bennem, és hogy róluk a verseci 
nőtípus néhány pregnáns alakját sikerült levetítenem. A hatalmas teremben egyébként 
kitűnő kedély honolt. Most először kóstoltam meg a meglepően könnyű honi muskotályt, 
amely semmi fejfájást nem okoz és nem savízű, azután „hagyja magát inni” . A cigányt 
is megbecsülik itt, mert még mindig ő helyettesíti a jazzt a szervezett zenekarok helyett. 
A társadalom itt igen demokratikusan, minden tagozódás nélkül szórakozott, de való
színűleg jó  része a városi közönségnek nem jár sehova s ma begubózottabb életet él, mint 
valaha. R. kollégám, kinek már egyetemi hallgató fia és lánya is van, egyébként a hely
beli teniszklub elnöke kifejtette, hogy ő  fiatal klubhívei társaságában állandóan 
fiatalodik -  amit el is hittem neki. Künn az éjszakában harsogó kossava fogadott, ijesz
tő vétóval fenyegetve vasárnapi kirándulásomat. Északi sarki temperatúrájú 
hotelszobámban átgubbasztott éj után másnap folytattam munkásságomat. Találkoztam 
kishivatalnokokkal, akik szenvedélyesen „falták”  a betűt és általam érdeklődtek új 
Singer-Wolfner és más kiadványok után. Méltóságod emlékiratának folytatását is türel
metlenül várják társadalmi különbség nélkül. Az természetes, hogy úgyszólván minden 
intelligensebb olvasó ember ismeri és meg is mutatja azokat a fontosabb helyeket, ame
lyekre az Emlékezésekben hivatkozás történt. De a legérdekesebb volt, hogy egy utcai 
suhanc, akit megfogadtam, hogy a könyvbarátok lakásaira elkalauzoljon, hajlandónak 
mutatkozott elvezetni a Várhegy feletti erdészlakhoz is, melynek aljában a ma is fenn
álló pavilon körül játszódott le az emlékezetes affér. A suhanc tudott erről, mint 
történeti nevezetességről. Egyébként az Emlékezések folytatását Fehértemplomban ép
pen úgy várják, mint Versecen. Dr. Varga nyugalmazott törvényszéki elnök említette ott 
nekem. Versecen felkerestem jó  néhány könyvbarátot. Kb. huszonöt akadt, de találtam 
volna többet is, ha tovább szorgalmaskodom. A nevekre nem tudom, emlékszik-e még 
Méltóságod? Hack kereskedő, Lukics hivatalnok, Hébel hivatalnok, Brief kereskedő, 
Joánovics, Ifkó, dr Rosenberg, dr. Bikár, Neukom gépgyáros, dr. Singer ügyvéd, dr. 
Hemberger, dr. Gröftner, Szalai állatorvos, Zofmann, Kren, Jermovics és még jó  néhány 
kereskedő. Sajnos a gyárak alig-alig dolgoznak, a Szeidl gépgyár is csak kicsinyben. Egy 
új csokoládégyár országos hírnévre tett szert. Az utcák persze szüretszagúak. Jó néhány 
helyen ott láttam a termetes kúriák előtt az utcán az élénkpiros gumicsövekkel dolgozó 
vincelléreket, akik a pinceablakok körül foglalatoskodtak. Dacára a gyötrő szélnek, kí
sérőmmel felhasználtam az ebéd utánt, amely idő Versecen „szundikálást”  jelent, hogy 
végre a nagyon vágyott hegyek közelébe kerüljek. (Nem hittem volna, hogy ilyen nehe
zen. Azt reméltem, egybeesnek a város központjával, mint Budán a Naphegy, vagy
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Zágrábban a Tuškanac.) A külvárosból az országúira jutottunk s kísérőmet alaposan 
faggattam. Merre feküsznek a kiszárított mocsarak? Milyen irányban halad a vatini vas
útvonal? Milyen községek következnek fölfelé? Kisszered, Nagyszered, Markovac, 
Gudurica. Az ördögárok felé vezető úton is fölhatoltam, majd lejőve körülnéztem. T öbb  
villát, több hegyi lakot vártam. Hiába, itt is az Alföld álmos, hegy iránt közömbös, meg 
nem értő lelke érvényesül, akár nálunk a Bácskában. Ha egy bácskai fiú a grázi, vagy 
innsbrucki egyetemre kerül, pirulás nélkül bevallja, hogy pl. a grázi Schlossberget csak 
távolból ismeri, nem is szólva az Innsbruck körüli havasokról, ahova felmerészkedni 
hiábavaló naplopás. Valami Adler nevű malmos vásárolta össze a városliget körül a sző
lőket, építkezni is kezdett, de tervei nem sikerültek. A szanatórium mellett elhaladva 
egy igen agilisan vezetett borüzem tulajdonosánál, Krausz Péternél kopogtattam be. K i
tűnő üzletember lehet, a mai bor-válság és pangás mellett is négy nyelven jelzi: az idő 
pénz. röviden fejezd ki magad. Csak gyorsan. Az első benyomás, ami a barátságtalan 
időben a hegy lábánál eltöltött, egy cseppet sem volt csalódás, csupán az erdőtlenség le
pett meg a csúcsok felől is, de kirándulásomon ez teljes mértékben korrigálódott. A 
városliget dicséretére válik a városnak. Elképzelem Versec társas fénykorát, a kedves 
majálisokat, mulatságokat, a parki zenét e környezet közepette, a hegykoszorú alján. Ez 
nem nehéz annak, ki hasonló helyen hasonló szépen idézheti fel gyermekkora emléke
it. Aznap este a verseci városi mozit látogattam meg. Napóleon száz napja volt műsoron, 
Mussolini nyomán. Azt hiszem, Versecnek sok a két mozi, mert ez negyedrészben sem 
telt meg. Pedig megérdemelné. Hangos filmek tekintetében ma különösen német lakta 
kis városokban nem nélkülözik a fővárost. Hajnalban utazás Fehértemplomba. Egyna
pi program, hogy vasárnap újra visszatérjek Versecre, az Alföldi főmérnök úrral 
megbeszélt „hegyi tapasztalatra” , hogy azután egy utolsó pancsovai nappal befejezzem 
bánáti utazásomat. A hajnal első derengésében hegyek szegélye a síkság láthatára. He
gyek ezek vagy felhőhullámok? Beleszegezem pillantásom a szürke égboltozatba, 
ahonnan mind markánsabban rajzolódnak ki a valódi hegyek. Tájékozódom. Valahol 
ott lehet a Duna. A síkság, melynek ösvényén élénken vágtat vonatunk, ugyanazon az 
úton, amelyen egyszer az ál-Töreki igazgató úr tréfálta viszont az őt megtéveszteni aka
ró diákokat -  nem a sablonos megszokott alföldi kép. A fekete porózus humuszon sűrű 
szőlő valamelyes előképével a közeli földhatárnak. Ott már Báziás következik és a nagy 
folyam, amely Jókai festői tollának ismert nyomán morajlik le a messzi fekete vizek fe
lé. Vonatunk nagyokat szipákol, a völgy megnyílik, én hol a fülkémbe kiszegezett vasúti 
térképet tanulmányozom, hol a saját menetrendem kártyáját kutatom. Hát Fehértemp
lom ennyire közel van a Dunához és vajon ott túlnan a nagy hegyek már a Duna partján 
vannak, és milyen városok fekszenek lábainál? Hiszen ez már túl van Belgrádon, talán 
Pozsarevác irányában, vagy Szmederevó, vagy Racsa? Ahol a völgy megnyílt, ott 
Vöröstemplom fekszik, szélesen megmutatva egész völgy-testét. Rikító színű temploma 
körül a házacskák messze elvetett festői sora. Égetik, pörkölik a faleveleket és a láng,
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mint valami hajnali áldozati tűz lobog, diadalmasan füstté oszolva a friss párában. R ó
zsaszínű égi kép. De kár, hogy csak egy percre lophatom be pillantásom a kis dunai 
előőrs-falucskába, mely óriási fákkal, hatalmas völggyel és friss dunai harsonás szelek
kel megtöltött. Itt egy új folyami világ kezdődik, igen tiszta klímájú és nagyon 
hangulatos. Érkezés. Ügyes fiú vezet a városkába. Három nagy cipó egy dinár. Micsoda 
olcsóság! Megosztozunk. Az állomási park küszöbén kikérdezem a fiút, messze van-e a 
Néra, ez az első kérdésem. A természetbarát megelőzi az üzletembert. Ugyanazok a né
met pedantériával épült, rendezett kirakatablakos házak, mint Versecen. De nem oly 
széteső az egész. A város, mintegy bekerített Versec felöl. Szelíd szőlődombokkal. De ke
letre, délre nyílt a Szörényi hegyekkel, meg a tiszta, barátságosan kisimuló Nérával. A 
főutcán eleven forgalom. Hetivásár. H. kollégámnál kötök ki. Könyvszekrényében Tom
pa, Petőfi mellett szakkönyvek. Mégis irodalom. Mégis magyar. A kollégám német. 
Vannak-e még itt magyarok? Néhány nevet említ. Kisvártatva mosolygós hölgyike jön, 
magyarul cseveg, valószínűleg egy ott gyökerezett birtokos leánya. Tiszta verőfényes 
idő, szélcsend. Kísérő nélkül megindulok a főutcán le. E lőbb megtudom, hol a Seserko- 
féle ház. (Régi ismerős család, ő nem régen halt meg. Érdekes fehértemplomi típus, aki 
keveset élt otthon, egy világhírű posztócég főképviselője volt, egzotikus vidéken egész 
Kairóig, északon Berlinig képviselte házát. Szép vagyont gyűjtött és ha hazajött, kutya
gyűjteményét szaporította. Házakat épített a régihez, vagy újakat vett. E lőször a 
temetőbe megyek. A város-orientációhoz szerencse is kell. Sokszor úgy következnek 
egymásután a keresett helyek, mintha a kedvemért odarendeződtek volna. Tisztes né
met asszonyság mutatja meg Seserko sírhelyét. Rövid ima után meginterjúvolom, 
találhatók-e még itt magyar családok? Sereg nevet sorol fel, sokkal többet, mint gyógy
szerész kollegám. Elindulok a szépen rendezett sétányon -  másik oldalon kaszárnyák, 
gyakorlóterek töltik ki a széles völgy legközelebbi horizontját. Most, hogy utólag forga
tom Méltóságod Emlékezéseit, reminiszcenciákat olvasok az érettségi utáni 
fiú-összejövetelről, mikor a temető előtti pádon összejönnek a jö v ő  terveit megbeszélen
dő. Kis villákról is esik itt szó -  de ezekre nem emlékezem. Csak egy lövészházra és 
feljebb a kis Néránál néhány ilyen szemnek épült nyári lakra. Le a malmokig nem nagy 
az út, különösen, ha turistavér fűti a sietőt. Az út kitűnő, egy helyen elválik, szántóföl
deken túl élénkpirosba villog elő egy termetes épületen a palákra festett név: Kulik 
malom. Későbbi szándékom ide eljutni, Kulik állítólag jó  magyar meg könyvbarát is. A 
vízimalmoknál (a tulajdonosok Borsova, H uiprecht) megszólítom az első bácsit, aki zsá
kot cipelve Fehértemplom irányába halad. Hogy hívják? Trautman. Eljönne-e 
megmutatni nekem a nagy Nérát? Szívesen leteszi a zsákot, beviszi a malomba és már 
jön  is a beszédes Cicerone. így megtudom, hogy a malmok hajtóerejét tápláló kisebb fo
lyó, a kis Nera partja mellett elhúzódó liget, a fehértemplomiak kedvelt kirándulóhelye, 
a Rudolfsheim, ami elválasztja a kis Nérát és a Nagy Néra közti árterületet. Elhagyjuk 
az utolsó jugoszláv pénzügyőri állomást és az itt-ott vizenyős terület kövekből impro-
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vizáit hídján lebandukolunk a „J "  jelzésű határkőig éppen a vízparton. A panoráma 
bájos és friss. A szemben levő pari az ,,R”  jelzéssel már Románia. A Nera semleges te
rület. A kis INéra a keleti látóhatár irányában néhány kilométer távolságra ágazik el az 
anyafolyótói, ez az elágazás, azt hiszem, a Dunáig meg is marad. A románok a kis Nérát 
is követelték, azon a darabon is, amíg Fehértemplom határát érinti, de a határkiigazító 
bizottság Jugoszláviának juttatta. A malmoknak így is hasznot hajt, bár vízi erejét ma 
már motorokkal növelik. Mindkét folyó fürdőzésül is szolgál. A kis Nóránál homokos 
strandot rögtönöztek a fehértemplomiak. Mindkét folyó partja igen romantikus, füzek
kel szegélyezett. Érdekes így megállni a folyóparton, elnézni a zöldes, pompásan 
hömpölygő vizet, mely zavartalan tör fel a havasok aljából és akadály nélkül patakzik 
alá a krassói hegyek mentén, egyforma hűséggel öntözi a másik határállamot, hogy kö
zel ide, a Dunába ölelkezzen. A román parton szekerek dübörögnek, hegy felé, itt folyik 
a szigeti életet tespedő falvak élete. Akaratlanul is felbukkan bennem a kérdés: mit csi
nálnak ezek a szegény flótások, ha betegek? Hova mehetnek gyógyszerért? A krassói 
hegyek közt ugyancsak messze esik a legközelebbi város. Talán Szászkabánya, de az is 
jó  távolságra lehet. Kísérőm elmondja, hogy békeidőben bejárta Brassószörényt, emle
geti is a környező román helységek neveit, emlékekről, kirándulásokról mesélt. Nehéz 
ettől a vonzó helytől megválni. Az az érzésem, mintha a Rubikon szélén állnék. Minden 
határ olyan „nebántsvirág”  vonzással bír, hátha még hegyet és Alföldet választ el egy
mástól. Az a vidék ott erdős, dúsan erdős, a hegynosztalgiám lázadozik -  bár Erdély jó  
részét bejártam, mint háborús katona, és többnyire a havasok vidékét jártam - ,  a dús 
erdős részek ismeretlenek számomra. És éppen ez az, ami különösebben vonz. Még jó  
ideig elkalandoztam a friss képen, ténylegesen követve a madarak nyomát, megállapod
va egy-egy magaslaton. Szinte be tudom magam fészkelni a fantázia útján a 
legelrejtettebb katlanokba, a figyelésem madárkört ír le, újra visszatér egy-egy pont
hoz, újra bekalandozza és az éber kalandozó kedvem nem lakik jó l addig, míg összes 
pályáim nem futnak össze egy pontba -  elvégeztetett. Akkor érzem, kóstolót kaptam a 
természetből. Vissza! A Rudolfsheim kocsmájában megvendégelem a vezetőmet, egy kis 
fantáziával elhelyezem itt a nyári Fehértemplom vidám közönségét, akik mint valami 
kedvelt budai kirándulóhelyen, itt élvezik a folyam és a közeli hegyek levegőjét Weifert- 
sör mellett, a katonazenekar hangjainál. Az elfogult ember mindig úgy érzi, az ő 
centrumán kívül nincs más intim világ. Aki sokat utazik, azt tapasztalja, hogy a mula
tós intelligens centrumok folyton követik egymás másaként az otthoninak és csak az 
embert kell beleszoktatni, már otthon érzi magát. A kis Néra mentén meglátogatjuk a 
fehértemplomiak improvizált strandját. A folyópart egy kis kiszögelésén bizarrul emel
kedik ki, mint valami csonka ottfelejtett várkastély, a Kulik-malom. Nem látszik 
malomnak. Egész a partba süpped, nemrégen leégett, újjáépítették s most valahogy 
négyszögű termetes formát nyert, ránk néző tűzfalán csak valami résféle bevágódás van. 
Gágogó libacsapat poroszkál a töltésen s a heves gúnár szárnyát csapkodva ékes han
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gon adja hírül érkezésünket. A főépület a szántóföldre néz. Ez már igazi kattogó b iro
dalom. A molnár Szolnok megyei magyar, asztalán több magyar folyóirat, rezignáltan 
mesél. 0  tényleg az ország határán lakik, a rásandító hegekkel ébred és a Nera duru
zsol neki altató mesét. Visszafelé az út gyorsiramú. Trautmannal megbeszéljük délután

ÍJf.QOAtMl, áfÖYÉ&Zim. TVÚOMÁMYOt £S TÁJLSA&ALAit tt£t£S H É ftU *
r & m & K s s z T & t  z i l a h y  l a j q s
FCLELÖS JZOyClBZTtf i fTA i'JL A V M IK L Ó S '

UlMitN Hírt* ríXTiKtN  *  ítt*-KttTTltíC* KtfPfN ti f i
o. r < * - # *  0VBk4?ejr, áTtí*M\*evM. f. *  rtutpí.

HB&ysA&QÍ 

&  T A I> -i. E R Á V  n  U l

író urnák
h % a b a d  k a , 

uicbua könyvkiadó

IRODALMI, MŰVÉSZETI. TUDOMÁNYOS ÉS TÁRSADALMI KÉPES HETILAP *
f ő s z e r k e s z t ő :  Z I L A H Y  L A J O S  
FELELŐS SZERKESZTŐ: K Á L L A Y  M I K L Ó S
M EG JE LE N IK  U INDEM H ÉTEN  PÉN TEK EN  » SZERKESZTŐSÉGI ÓRAK KEDDEN ÉS PÉN TEK EN  
D. E . i f i  ÚriA/C * B U D A P E S T . A TH EN A EU M , V II., ER Z SÉD ET-K O R Ú T  7. » TELEFO N  :

B u d a p e s t. feb ruár 28.

Mólyen T is z t o lt  Uram J

Hálásan köszönöm " Csend Béke Fény 11 

cimü szép könyvét.

Őszintén t is z t e lő

Nagyságos 
STADLER AURÉL 
iró  urnák  
S z a b a d k a .  
Glóbus könyvkiadó

333

/  Z ila h y  La jo s /



a háromórai találkozót. Az élelmes ember ismeri a könyvbarátokat, a gyérszámút, aki
ben még magyar érdeklődés lakozik. Felkeresem a mórstílű Seserko-házat, felém ugat a 
híres kutyacsapat, egy halálig meg nem szűnt szenvedély színes szalagos légionáriusai. 
A nénike, aki a Seserko-ház baráti közelségében lakott, akitől feleségem felejthetetlen 
antik tárgyakat kapott ajándékba, egy ritka művészi szekretert cseresznyefából, kápol
naszerű belsővel, amit csúcsíves tükörrészek osztanak három részre, titkos fiókokkal, 
egy alabástrom órát és két cseresznyefaágyat. A katonai gyakorlótér menti utcában la
kik, őt látogatom meg, mielőtt Ruzicska vendéglő konyhájának étkeit megkóstolom. Ez 
már nem a verseci koszt, de jó . A kiszolgáló fiúk igen büszkék a Copperfield Dávid ko
rabeli divat szerint szabott pantallós fekete díszöltönyükre. A vendéglő meglehetősen 
üres. Itt is nehéz idők járnak, talán túl későn is jöttem. Az étkezés bő.

Bácska, Bánát dacolva a rettenetes időkkel, sokat ad, szívből ad, ha evésről, italról 
van szó. Délután első utam a plébániára vitt. Aussata káplán lelkes irodalombarát, azon
nal felvágja a könyvemet és már olvasni kezdi. K. plébános, kinek a vidék szépségét 
dicsérem, a fehértemplomi népet kritizálja. Fölényes, nagyképű ez a nép, nem tűr ma
gánál nagyobb tekintélyt. Dr. Kozma magyar ügyvéd, dr. Sab, dr. Slatki, örömmel látnak 
és lokálpatriotizmusuknak jólesik a nem hízelgésből mondott fehértemplomi jellemzé
sem. Rózsaváros volt ez a jó  világban -  mondja dr. Sab, a Délvidék egy kis paradicsoma. 
Benedek bankigazgató szintén régi reminiszcenciákról beszél. Kohl tűzoltóparancsnok 
megőrizte a németbe olvadt lovagias magyar verstet, nem befolyásolt a kulturbundos 
hatástól, a borválságról beszél, vagyon ugyan van, de az ingatlan és a tőke a bor. Csak
hogy nincs ára és látszatra szegény az eklézsia. Dr. Varga nyug. törvényszéki elnök 
földim. Dunántúli és Győrött kezdte pályafutását. Ismeri családomat. Sokat beszél a 
Varhegyről. Mennyire várják a folytatást. Minden verseci, fehértemplomi büszke és bol
dog, ha Méltóságod nevét hallja, művét olvashatja. Érdekes, hogy most utólag 
át-átlapoztam az Emlékezéseket, az önképzőköri dolgozat beküldőjének dr. Marthé Hil
dát olvasom, városvándorlásaim közben, nem emlékszem Versecen, Fehértemplomban 
olvastam e nevet egy orvosi táblán. Úgy hiszem, Versecen. Valami idetelepedett szlovén- 
sarjnak képzeltem az orvosnőt és jólesik most tudnom, hogy ő Méltóságod régi 
barátjának figyelmes lányával azonos. Fehértemplomban hallottam, hogy a hatóságok 
igen előzékenyek a román határátlépések kiadásában. így a Temesvárra utazás nem tar
tozik a nehézségek közé, ami mégis egy kis vérkeringést idéz elő a határ menti vidék 
kereskedelmi pangásába. Állítólag Versec új képviselőjét azon ígérete alapján választot
ták meg, hogy kieszközli, miszerint 15 km. körzetben minden irányban szabad mozgást 
biztosítanak a lakosságnak a határon túl is. Még jó  néhány kereskedő tisztelt meg könyv- 
vásárlásával. Az estét H. barátomnál töltöttem, majd újra Ruzicskához tértem be, mert 
vonatom csak hajnalban indult. Itt folyt a kártya, de csak kevés kártyázó volt együtt. 
És mikor a moziból megérkeztek az asztalfeloszlató hölgyek, akkor kiürült az egész ven
déglő. Az állomáson újabban bezárják a várótermeket. \ közönség a jegypénztár előtt
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fagyoskodik, sétálgat, akinek hajnal felé indul a vonata, az a vasutas jóakaratára van 
bízva, beengedi-e a vasutas a nem éppen kényelmet nyújtó raktárhelyiségbe? Versec 
persze kivétel. Az olyan nagy állomások, ahol étkező van, mégis nyújtanak menedéket. 
Vélem már előfordult vándorlásom alkalmával, hogy az utcán egy pádon aludtam, míg 
a rendőrök nem vertek fel egy közeli kocsmárost, ahol szobát voltam kénytelen bérelni 
pár órára, mert a várótermeket zárva tartják. Visszaérkezés Yersecre. Zárt batár. 
Versecre folyton érkeznek idegenek, a szobák kapósak, tegnapelőtti szobám helyett má
sikat kapok. Alig van időm pihenni, reggelizni, sietek Alföldi főm érnökhöz, a kirándulás 
ügyében. E lőbb a templomba, a külsőleg-belsőleg csodálatos remek építménybe, mely
ről oly gyönyörűen írja méltóságod, hogy „ércm adarai lelket rázó dalt énekelnek” . A 
főm érnök úr joviális ember, régi vágású, dunántúli mentalitás, de modern is, aki kitű
nő egészséges ítélőképességével szűri le az igazságokat és olvasztja be világnézetének 
egyéni kohójában. Pálinkás jó  reggelt-tel fogad, amit meg is erősítünk holmi ízes verse
ci törkölyfélével, azután elemózsiák a zsebbe, fehér cipót, szalonnaszeletkékkel és 
rozskenyeret. A főm érnök úr elemében van. A kápolnáig geológia. Milyen a verseci hegy
vidék alkata? Mennyiben és hol vulkanikus, mennyiben és hol meszes? Hogy emelkedtek 
ki a hegek az alföldi beltengerből? Milyen alakulás a dom bvidék? Gránitpéldákkal iga
zolja a kőképződést. Gyönyörű csillogó gránitlapokat látunk, ezeket egész utunkon 
szemügyre veszem. Ritka vidéken látni ilyen szépen kialakult formás sziklatömböket. 
Egyik egy hatalmas nyitott könyv, másik egy óriási gomba alakját veszi fel. A Csika La
za vendéglő aljában láttam ilyen pompás sziklaóriást, mikor levergődött a magasból, 
biztos ott maradt és odarögződött párszáz év előtt már. A geológia után jön  a helység
nevek történelmi magyarázata egy kis etimológiával. A kápolnától lenézve meglehetősen 
ködbevesző a város. A főm érnök úr röviden beszámol a helybeli turisztika történetéről. 
Turizmus úgyszólván semmi. Térképeink, útjelzéseink nincsenek. 0  fölajánlotta, hogy 
elkészíti a hegyvidék térképét, de elhallgattatták. A  vasárnapokat a Fruska gorában már 
nagyszámú érdeklődő a hegyekben tölti, Versecen itt-ott egy-egy puskázó társaság bo
lyong az alsó hegyrészletekben -  egyéb semmi. Újabban sikerült összehozni néhány 
lelkes természetbarátot, azután riklizőket (afféle nudisták), forrást is fúrtak, az építési 
munkálatok Aradi főm érnök tervei szerint és vezetése mellett folytak le. Igen érdekes 
Aradi úr magyarázata a szőlők vándorlásáról. Valamikor a szőlőkultúra a csúcsokig ter
jedt, de fokozatosan leszorult, nyomai azonban még mos is látszanak. Az ún. nyugati 
belső övbe kerültünk. Első célunk ui. nem a Várhegy volt, ennél távolabbi félnapi prog
ramot tűztünk magunk elé, a magas Rókafej felkeresését. A hegyvidéknek a belső öve a 
legváltozatosabb, minden várakozást felülmúló. Mintha a Bükkben járna az ember, az 
Oltárkő környékén, ahonnan Jókai látta az ő barátfalvi levitáját a mészégetők között. 
Merészen lesikló völgyszorosok érnek itt össze, de kevert összevisszaságban és mindig 
új csúcsok, új meredekkel. Mikor a vonat Fehértemplom felé fut, s az ember visszanéz, 
nem is hinné, milyen gazdag széles öv ez a Versec-hegyvidéki hullámos koszorú, napi
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járásokra terjedő természeti gazdagságában. Pedig ez csak egy része a kincsnek. A hegy
vidék alja, a lapály felé futó dom bok, ez a szőlőgazdaság, a belső öv. az a szépségekben 
gazdag változatos öv. de a Versec-tetőn, Rókafejen és Tölgyesen, a három zúzmarás te
tejű magaslaton túl, még ott a még magasabb Kudrics és vidéke, az utána jö v ő  völggyel, 
mely átmenet a Délkeleti Kárpátok nyúlványaihoz. A Csika Laza vendéglő után felér
kezünk a Bohnen Plattéhoz, az erdészlakhoz. Itt végre az a híres hely, a majálisemlék, 
az affér színhelye. A pavilon-féle épület, pihenőnek szánt szűk alkalmatosság. Találga
tom, hol volt itt a tánchely? Nem látok a közelben sík alkalmatosságot, különösen a régi 
röpítő táncokat figyelembe véve. Egy percre megjelenítem a múltat, mint bizonyára előt
tem mások is, akik tudták e hely nevezetességét, vagy megragadta őket az emlékezés e 
helyen a Várhegyből. Az erdészlakból hallónkra megjelent az öblös hangú mokány fő 
erdész, Horváth, aki szintén dunántúli származású, fityókákat hoz és koccintunk a jó  
verseci törkölyből, ami itt nem árthat meg, mert gyorsan elégeti az ember. Aki csak le
írásokból ismeri az erdőt -  nem ismeri azt. Megboldogult Bársony Istvánra, a nagy 
vadászíróra gondolok, azután a speciálisan erdőmegfigyelőkre, akik kilesték az erdők 
lelkét. De még mielőtt elindulunk, a helyek elnevezéseiről kapok egy kis leckét. A lföldi 
főmérnök úr véleménye, hogy a hegyek neveiket mindig form ájukról kapják, az elke- 
resztelést magyarosan intézi el a nép -  persze a név az idők, tájszólások változásával 
kicsit ki lesz forgatva. Vannak okoskodók szerinte, akik történelmi meg egyéb meséket 
költenek, vagy fűznek egy-egy ilyen név megszületéséhez, de a józan logikus következ
tetés mindig az egyszerű, a formai és nem a nyakatekert, a költött. Pl. a Deákon csúcsról 
azt mesélik, hogy egy verseci diák odasereglett felkelést szítani csapatával a török ellen, 
holott valószínű csak a diáksapka form ájáról kapta az elnevezést. A Rókafej is tényleg 
rókafej formájú, az a középső csúcs. Az elülső Versec-tető, mert az elsősorban Versec fe
lé néz, az utolsó, a Tölgyes-tető, hát az tényleg tölgydús. A nép nem okoskodik, az nevén 
nevezi a gyereket. Nemhiába közelítünk a zúzmarás Rókafejhez, az erdő ruhája máris 
fehéres. Az út mind meredekebbé válik, már 400 m. körül járunk, ami a verseci 90 mé
teres magasság mellett máris tekintélyes emelkedés. Pompásak a színjátékok ilyenkor 
az erdőben. A téli nap már ilyenkor verőfényes (tíz óra tájt), át-átszűrődik a fák között, 
de az egész megvilágítás a fák árnyékos körzetével van ellensúlyozva. Olyan, mint egy 
nagy tejablakos üvegterem, mely meg van világítva, de az opalizáló üvegfalak minde
nünnen ránk merednek. Lépteink nyomán a csörrenő falevelek táncolnak, az egész 
meredekes erdei panoráma tölgyeseivel, hársfáival, gyertyánjaival olyan, akár a Buda
keszi, vagy János-hegyi erdő, de merészebb, inkább csak a növényzetet értem. Érdekes, 
hogy az erdei völgyek a szerpentinútról egy pontban látszanak összefutni. Az erdő kü
lön világához nem fér a falu, a város zaja. Ez egy külön magasságos nagyszerűség, üde 
pompában, még télen is, a zúzmarás, mohás, tarkaszőnyeges poézis csillogásában. A 
borzak birodalma ez, meg a fürge kis színes farkú stigliceké és az őzeké, az erdő 
princessáié. Éppen a vadászatról folyik a szó. Említem, hogy feleségem nem tiltaná
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fiamnak a vadászatot. Legyen olyan, mint a többi ember -  ne legyen gátlása, ha fegyve
rét használni kellene. En ellenkező véleményen vagyok, szeretem az életet a maga 
zavartalanságában, szűzies megadottságában, az élőlények úgyis küzdenek -  hadd él
jék, a tiszavirágtól kezdve mind az ő  körforgásukat. Az elemek úgy is selejteznek, 
pusztítanak, az ember csak annyit pusztítson, amennyire feltétlen szüksége van, vagy' 
annyit se. Utitársam is vadászemlékeiről mesél. Az ugyancsak egy volt, mert egy nyulat 
lőtt, de a hóra tapadó vérét ma sem tudja elfelejteni. Nem is lőtt azóta vadra. De a nagy
ságos asszonynak igaza van -  folytatja - ,  a mai embernek le kell vetkeznie az idealizmus 
túlhajtásait. Ha ő nem tetterős, eltiporják. A fegyverforgatás is egy neme a tetterőnek, 
a scrupulizálása a módoknak pedig túlfinomultság. Mit nyert Közép Európa a túlfino- 
multság kultuszában? A nyugati kultúra álnok, hamis és durva volt, és ma 
Közép-Európa is áldozat az álkultúrának saját tiszta kultúrájának hamvaiban. Ellene 
szólok. Az idealizmusból egy jottányit sem engedünk. A tiszta könyvkultúra, a szép, a 
humánum boldogít továbbra is -  ez a nyereség -  ezt tisztán bírni -  ez a cél. Minden erő
szak, durvaság csak átmenet a nagyszerű kultúrértékek félig meddig zavartalan 
bírásának lehetőségéhez -  nyugalomért folyik a harc. A nemes tökély, az etika, a jónak 
a kultusza a cél -  és az is fog maradni. Hahó, hahó! Micsoda hang ez? Utitársam megál
lást parancsol. Majd lassan kényes lépésekbe kezdünk. Utitársam suttog: őz. Az 
ugatáshoz hasonló hang után, mely különös visszhanggal tölti be az erdőt, karcsú őzbak 
szökdécselését követjük a megvilágított völgy felett. Nemsokára egész csapat ugrándoz 
utánunk. A  főm érnök úr kb. 300-ra becsüli a verseci hegység őzállományát, a főerdész 
csak 60-ra. Érdekes, hogy aki őzlesésre rándul ki ide, csak ritkán lát őzet. Aki mit sem 
sejtve jön , az sűrűn találkozik velük. Ez a főmérnök úr gyakorlati megfigyelése. Az er
dő eme különleges fenséges világát -  s azt bátran mondhatjuk, a verseci erdő nem marad 
mögötte a hegyóriások erdőinek -  most elhagytuk, fenn vagyunk a Rókafejen. Innen jó l 
látjuk a Kudricsot és még egy sereg csúcsot, az egész belső övét. Hideg van, a láthatár 
Versec felé ködbehullott, de a közeli magaslatok felé még így is impozáns a perspektíva. 
A pálinkát vizespohárból iszom bornemissza létemre -  no, nem sokat - ,  csak két u jj
nyit, de most fejedelmi élvezet és a nehezen tűrt szalonna most lucullusi lakoma. 
Tizenegy óra. A szép gót templomban most harangoznak misére -  ezt már elmulasztot
tuk, rorátéra kellett volna eljutnunk -  ez az egyetlen elrontója örömünknek. Az igazi 
természettel való ilyen szoros együttlét egy neme az egyesülésnek a nagy mindenséggel, 
bizonyos neme a mámornak, a jóllakottságnak, mikor sikerül betekintenünk a minden
napi szürke élet felett valami éteribe, nem átlagosba, valahogy az isteni alkotás 
leglélekemelőbb, legfenségesebb megnyilvánulásába. A titokról felpattan a függöny, a 
hegyek kárpitjai szétnyílnak és ott maga az istenek birodalma, a nehezen megközelíthe
tő, és csak a kiváltságos lelkektől körülrajongott. Visszafelé a belső nyugati övön az 
erdők széles ösvényeit jártuk be és mivel utunk végcélja hazamenet a Várhegy volt, 
előbb 600 m.-ről leszálltunk a völgybe, hogy a Varhegy alját ú jból a Csika-Laza kocs
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ma felől megközelítsük. A völgyi leszállásnál, a fehértemplomi vasútvonal felőli oldalon, 
alaposan próbára tettük zergekészségünket. Igen köves a talaj, sokszor sikamlós, mert 
a lépés nem tud megrögződni egy-egv szilárd ponton, hanem kisebb sziklakiszögelések- 
ről kell lecsúsznunk a legközelebbig. Az erdőszélek flórája a bokornövényzet. Hallom, 
jócskán van itt málna, földieper, a bokros növények közül mogyoró, galagonya. Az er
dőgazdaság jó  ideig el volt hanyagolva, öreg fák alig vannak, az erdők aránylag fiatalok 
és az utánpótlás hiányos. A leszállás a völgybe nem kevésbé poétikus, mint a felhágás az 
erdőben. Ott a fényjátékok, a belső nagyszerű akusztika és megvilágítás, a bűvös külön 
világ és a növényszagú ízes levegő a különleges, az erdőn túl, a hegyek közé lefutó völ
gyekbe, nem a városi oldalon, tehát egész szűzi környezetben, ahol nem látni a hegyvilág 
határvégződését, itt a teljes verőfény, a teljes hang és visszhang az erdőperem koszorú
ja és a széles perspektíva, a törpe növényvilág, bozót, bokor, állatvilág, világítja meg a 
másik arcát a hegyvidéknek. Utitársam vaddisznónyomokat fedez fel. Bár azt állítja, 
hogy a vaddisznó kiveszett a verseci hegyvilágból, mégis vissza-visszakalandoznak a 
Kárpátokból újra. Utitársam szenvedélyes nyomozója a lépéslenyomatoknak. Gyakor
lott ismerője az állatvilágnak. 0  maga mondja, eljön -  legtöbbször magányosan, hogy 
el-elgondolkozzon, meg-megfigyeljen egy csigamozgást, madárgesztust. A bölcs emberek 
a természetből indulnak ki és polihisztorságuk természetes sokoldalú érdeklődésből 
ered. Aradi főmérnök úr nemcsak polihisztor, ő kiváló szakférfiú is, jó  emberismerő, 
intuitív filozófus, ért a természettudományokhoz, politikához, amellett megértő, kedé
lyes, életrevaló, társadalmi egyéniség. Es jólelkű. Rőzsehordó asszonnyal találkozunk. 
Utitársam nemcsak szomszédja a verseci katolikus plébániának, de agilis tagja a kato
likus világi missziónak is. A szegények karácsonyi felruházására gondol. Megkérdezi az 
asszonyt, hogy az ő kis vityillója-e az ott, a közeli magaslaton. Igennel válaszol. Magyar 
asszony vagy? -  Az. Mi a neved? Russzu. Hát ez román név! Hát az uram román, én meg 
magyar vagyok. No, azért csak jelentkezz a plébánián karácsonykor. A vegyes házassá
gok az erdők világába is behatoltak. Kevés a magyar. Kevésszámú nép vagyunk. Folyton 
ez tudódik ki, és mint a történelem mementója fenyeget. Újra a Csika Laza kocsmánál 
vagyunk. Valahogy az önérzetről esik szó. Újra a feleségemre hivatkozom, aki nem sze
reti, ha alázatos vagyok, ha túlságosan megadom a tiszteletet minden nálam alacsonyabb 
nívójú vagy rendű embernek -  szóval a tekintély tiszteletét sokra tartja, különben a rö- 
videbbet húzza az ember. Utitársam konstatálja, hogy a régi generáció liberálisan 
alkalmazkodó volt, ez különben is férfi szokás, ez a kedélyes felemelése a kisembernek 
magunkhoz. A nőknek nem nagyon tetszik. Bizony a mai ifjúság már más. Erőszako
sabb, beképzeltebb, fölényesebb. Tisztelet, respektus, talmi humoros szavak, az erényt 
sem az „erény”  igazi értelmében hiszi. Utitársam helyesen fejti ki, hogy más a feleme
lés, az alkalmazkodás missziója és más az önérzet. Az ember nem kíván tekintélyt 
arrogálni, mert a közvetlenség mégiscsak egészségesebb valami, meg a létünk célja nem
csak a „viselkedésmódján" fordul meg, de missziónk, hogy demokratikusan felemeljünk
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másokat nívóban, szóval a nevelő munka -  ez nem egyértelmű önérzetlenséggel. Ha rá
kerül a sor, az önérzetünket is latba vetjük és megvédjük minden érteden és akarnok 
előtt. Itt-ott fenyvesek. Kedves és teljes most már a belső öv távlata -  még egy forduló 
és előttünk a Várhegy. Méltóságod gigantikusnak írja le falait, az erő, állandóság, hoz
záférhetetlen büszkeség szimbólumának. Az eddig ismert kíilák közül ez a 
legtekintélyesebb, amit láttam. Versecről nézve nem tesz olyan hatalmas meglepő hatást, 
mintha szomszédságában áll az ember. Olyan masszív és olyan központi fekvésű, hogy
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Baracs Imre . . . . . . Sebestyén Lajos
Baracs Malyi, Imre öccse iíj. Erdélyi Déne6
Jancsi, Imre kisfia . Berta László
Baracsné Szúnyog Juli, Imre felesége Csisztai Klára
Özv. Szunyognc, Juli anyja Katona Magdolna
Szúnyog Rozi, Juli unokahuga Frantsek Katica
Pákozdi Mihály, Juli nagybátyja Kovács Károly
Eszter özv.-asszony, Baracsék szomszédja Kopetzky Magda
Göre Gábor, biró Erdélyi Miklós
G öre Gáborné Katona Rózsi
Durbints Pál, esküdi Kopetzky Béla
Kátsa ) . . . Nincsevics József
Bige [ cigányok . . . Kampa Márton 

Erdélyi D én es 'Tepsi ) . . .
Ceglédi Pál, kovács, állatorvos Üveges. István
Zsuzsi, Eszter cselédje . . , Szekulics $zónya
Egy leányka Balázs Marika.
Kocsis . Erdélyi László
Kisbiró Mészárps István
Egy asszony Berta Istvánná
Második asszony Farkas Piroska

Történik két faluban

méltán elcsodálkozhatunk a régiek gyakorlatiasságán. Aradi úr felhívta a figyelmemet 
az ún. hozzáépített merőleges rész vakolatára, mely porózus, széteső, míg a főépítmény 
kemény, ellenálló. Ez bizonyíték szerinte, hogy a hozzáépítmény Brankovics fejedelem 
építkezése, míg a főépítmény török vagy magyar eredetű. Egyesek ui. állítják, hogy az
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egész vár Brankovies fejedelem idejében épült. Ezt megcáfolja az a tény, hogy az akko
ri építkezésnél az említett lágy malterral dolgoztak, míg a török-magyar munka az 
ellenálló kemény kötőanyagokat használta. Érdekes a főépítményben a kövek közti tég
laerősítés. Egy-egy tégla mentén vályulatos luk is van a falban. Nyomon követtük az 
egész vár kiterjedését a rom-kövek határáig. Széles, hatalmas várkastély lehetett, nagy
szerű őrszem a rónatenger felett. A kellemetlenkedni kezdő szél dacára jó  ideig 
maradtam fenn, hogy elvihessem magammal egy határozott kép form ájában -  a széle
sen elterülő város panorámáját. Kerestem az elém táruló tág képen a vatini vasútvonalai 
s a ma elvágott tegnapi jaszenovói elágazást, kerestem a már régen lecsapolt mocsarak 
környékét, hol Méltóságod szerint „m illió béka szólt a várost övező nádasokban.”  M er
re van Alibunár? Az egyik híresség -  kérdeztem - ,  mert Deliblátot talán meglátom 
holnap, ha Pancsova felé tartok. Ellátni innen Szeredre, de Guduricát, azaz Temeskutast 
elfedik a hegyek. Szerettem volna oda is, egész a határig eljutni. A síkságnak ez a vib
ráló örökméla, úgy mondhatnám gyászoló termékenysége, mely oly feketén, egyhangúan 
terpeszkedik a Duna, Tisza majd a Tisza Temes és Krassószörény vármegyék határáig, 
itt kelet felé megszűnik, de ez az utolsó nagy elnyúlás tipikusan alföldi még. És a város 
is lenn szinte mérnökileg kicirkalmazott utcáival, millió hektós borpincéivel szinte el
különül ettől a nagyszerű hegyvidéktől, melytől bizonyosan idegen is maradi, 
gondolván, nekünk van borunk, bőségünk a hegyek alján, amott túlnan a krassovánok 
laknak, azoké az a misztikus világ, ők eljönnek hozzánk fajalmáikkal, meg fonottasaik- 
kal -  maradjon az övék a hegy. De a hegyvidék nem borterm ő része hű maradt Versechez
-  bár mostoha gyereke a városnak - ,  útitársam szerint a természetbarátok boldogságá
ra, akik szűzen bírják. Mégy' egy pillantás a templomra, a ligetre, a szanatórium 
tájékára, a városszélre, azután magára a belvárosra, az egész nagy jövőre  predesztinált 
városra, még egy történelmi magyarázat útitársam részéről a Milöcker-adatok nyomán 
az első negyven házról, a nemzetiségek fokozatos letelepedéséről. Azután búcsút kell 
mondani és lebaktatni a hegyről. Minden lépés, ami völgynek visz -  visszabújás a csi
gaházba, a szürkeségbe, a mába. A felhágás, az eltávolodás, a történelmi függetlenség, 
az ősiség, az ember maga. Még egy kis politikum, mese az örök pártoskodásról, a meg
osztottságról -  a régi és mindig megismétlődő emberi gyarlóság, provinciális 
kinövéseiről és otthon vagyunk. A kedves, mindig mosolygó Aradi nagyságos asszony 
süteményei és egy ebédelőtti szilvórium magasra emeli a hangulatot. Igazán a Rókafej
nél v o lta k ?-k érd ezik  szinte hitetlenül. Egy idegen idealista megcsodálta városunkat és 
hegyeinket. Bizony, bizony, még a feleségemet és fiamat is elhozom weekendre, szombat 
délután elindulunk Szabadkáról, este Versecen vagyunk. Vasárnap egy napot a hegyek
ben töltünk és hétfőn reggel utazunk vissza. Mi is eljövünk -  helyeselte a család. 
Útitársam méltán csodálkozott, hogy a turisztikában sokszor ellenlábas család most 
nagy túrákra is ajánlkozik. így' kell felfedezni Versecet az idegennek. Egy hétre is e ljö
hetnének -  invitált a főmérnök. -  Horvátéknál, az erdészlakban, jó  szobát, kitűnő
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ellátást kapnak. Szívélyesen búcsúztam el a kedves családtól, emlékül hagyván könyve
met a kisasszonykának, ki szépen és nagy törekvéssel szaval a katolikus nőegylet 
előadóestjein. A főmérnök úr igen elégedett volt, nemcsak kitartó gyaloglásomért, és 
megértésemért, de mert igazi verseci, aki egészen és soha hálát nem várva apostolkodik 
a közügyekért, különösen a turisztikáért, és természetes büszkeséggel töltötte el őszin
te elismerésem a látottak fölött. Én magam tényleg a Kárpátokban éreztem magamat, 
természet, környezet, levegő, változatosság nem maradt mögötte a már előbb élvezett 
alpesi környezetnek. Az más a grandiózusságában, ez más, különösen az alföldhöz vi
szonyított nem mindennapi fenségességében. Búcsúzásom napján a verseci lányok 
éppen jótékony bazárt és kiállítást rendeztek a munkáskamara székházában. Csak a 
foyerig jutottam, hogy R. kollegámtól elbúcsúzzam. Sajnálom, hogy nem jutott már idő 
befejező szemlélődésre, bár itt alkalom kínálkozott a város ifjúságát ünnepélyes kere
tek közt megismerni. Sajnálom azonkívül, hogy a temető látogatását elmulasztottam. Ez 
szükséges, ha az ember vissza akar tekinteni a város életébe. Ügy hallom, a város mo
nográfiáját Millöcker tanító németül már megírta. Hetek múltak el verseci látogatásom 
óta (e sorok megírása óta már egy év), de emlékeim semmit nem fakultak, a térképfolt 
felfedezett, és ha még jobban kitisztul, akkor se válhat fakóvá. Az ember miként sexap- 
peljét, a városát is addig keresi, amíg megtalálja. Egy egyébként egyszerű ember, 
nyugalmazott városi hivatalnok barátom, tavaly minden ingóságát, földjét, házát bérbe 
adva, leköltözött Szabadkáról, tisztán .yersec-vágyból” , úgy mondhatnám. Vágyódott 
egy intelligensebb városba, ahol gyermekeit úriasabb környezetben, intelligens tan
erőkkel iskoláztathatja és ahol megfelelő hegyi környezetet találhat. A térképen kereste 
és csak Vérsecet fedezte fel. Odautazott és meglátni, megszeretni egyetlen nap műve volt. 
Ma is ott lakik és megelégedett. Mielőtt elköltözött Szabadkáról, átadtam neki a Várhe
gyet, mondanom se kell, a várost még jobban megszerette. Másnap a delibláti 
homokpuszta mellett robogtam el. Sajnos oly sötét volt, hogy semmi benyomásom a 
nagyszerű természeti csodáról nem lehet. Maga Pancsova nem sokat nyújtott, az idő is 
rövidre szabott volt. Az új híd Belgrád külvárosává degradálja majd ezt a várost is, ami
nek előnye is, hátránya is sok. Az új hídon Belgrádba menő vonat nem fut be Pancsova 
városállomásra, a külvárost érinti csak, és mezőségeken át ér a hídhoz, így elkerülve a 
Temes áthidalását. Most építik a Temes hídját, amely valószínűleg összekapcsolódik 
majd a nagy híddal, s akkor a pancsovaiak egyenesen és gyorsan Belgrádba juthatnak. 
A verseciek panaszolják, hogy nincs folyójuk, de a hegyük és a boruk többet ér, mint a 
folyó, amely még sincs messze tőlük. Befejezem beszámolómat, mely egyszersmind bá
náti utam emlékirata volt. Hogy Méltóságodnak ajánlottam és elküldtem, szolgáljon 
mentségemül a gyermek megértése. A szülőföld, az a végtelenül szilárd rög, amihez éle
tünk fogytáig kapcsolódunk és visszatérünk, bármilyen Amazon-folyón kelünk át egy 
új hazába. A szülőföld, az őseink sugallata, a lélek bimbódzása, ameddig a tudat vissza
jár. A szülőföld a második anya. En egy más szülőföld gyermeke, hálásan veszem, ha
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G yőrről bármi hírfoszlány t kapok. A város dicsősége az én dicsőségem. Győr a máso
dik anyám. Hiszem, hogy Méltóságod az egyik szülőföld gyermekének a megértéséi jó  
szívvel fogadja, hiszen a második anyától hozott híradást szeretettel

mély tisztelettel Méltóságodnak híve 
Stadler Aurél

NB. Kérem Méltóságodat, szíveskedjék az Új Időknél a mellékelt verseket 
(ha elég értékesnek találja) elhelyezni. Boldogult Kosztolányi Dezső szép kriti
kája „Igaz tehetségnek”  ismert el, aki holnap vagy holnapután talán teljeset 
alkot. (Ez 1932-ben volt.) 1912-óta helyben és Erdélyben jelentek meg verseim. 
Könyveimről a fővárosi sajtó is szép elismeréssel írt.



Szabó József

Idősebb és ifjabb Stadler Aurél

Idősebb Stadler Aurél, az egykori palicsi gyógyszerész, író, költő és műfordító nem 
érte meg, hogy Palicsfiirdőről szóló feljegyzései még éleiében megjelenjenek. Az erede
tileg magyarul írt könyvét halála után huszonöt évre jelentette meg a palicsi 
fürdőigazgatóság -  szerb nyelven. Tervezik, hogy eredeti kézirata anyanyelvén is nap
világot lát.

Szembetűnő, hogy Bori Imre többször bővített és kiadott vajdasági magyar iroda
lomtörténetében még csak egy szóval sem tesz említést idősebb Stadler Aurélról, holott 
1934 és 1944 között hét verses és három aforizmakötetet jelentetett meg*, két színda
rabját pedig bemutatták. 1945 után a Kalászok antológiában, valamint a lapokban 
publikált, köztük a Dévavári (Dér) Zoltán által 1955-ben indított Visszhangban. amely
nek csak egy száma jelenhetett meg. A Benedek Marcell-féle, 1965-ben megjelent három 
kötetes Magyar Irodalmi Lexikon viszont fontosnak tartotta, hogy 22 sort szenteljen idő
sebb Stadler Aurélnak, aki levelezésben állt kora jelentős íróival és költőivel, köztük 
Kosztolányi Dezsővel. Idősebb Stadler Aurélt talán mégsem kellene megkerülni, mert 
műfordítóként is termékeny volt. Franciából, szerbből, angolból, olaszból, németből, 
spanyolból ültetett át verseket magyar nyelvre, minthogy ezeket a nyelveket kitűnően 
beszélte. Stadler Anna, idősebb fiának, Viktornak a felesége leltárt készített idősebb 
Stadler Aurél irodalmi hagyatékáról, amiből kitűnik, hogy közel kétszáz verset ford í
tott, 2350 verset írt -  ezek közül 857 jelent meg - ,  s majd 1500 verse pedig a fiókban 
van. Annak idején a kritikusok, az akkori szellemnek és kornak megfelelően, többször 
foglalkoztak a költővel és műfordítóval, köztük Herceg János, aki 1943-ban a Kalangyá
ban (2. sz., 96. old.) Tiszta szó című kötete kapcsán a többi között ezt írta róla: „... a rím 
kedvéért gyakran feláldozza mondanivalója értelmét. Mégis: költővel van dolgunk. Bármennyi
re is döcögnek is a sorai olykor,; s bármennyire keresettek is a rímei, Stadler Aurél költő. Versben 
gondolkodik. és érzéseit csak versben tudja kifejezni. Indulatai nincsenek, a nagy mondanivaló
val sem kell küszködnie: a hétköznapok apró epizódjait igyekszik megrajzolni és kiszínezni, 
amennyire a tehetsége megengedi... Mintha csak a tizenkilencdik század közepéről maradt vol
na itt egy költő. mondjuk Hiador tanítvány; akit ma Stadler Aurélnak hívnak. Kicsit lapos. kicsit 
érzelgős és kicsit ingatag versekkel... ” Más kritikusok, ki-ki a maga szemszögéből, elmarasz
talva, vagy tudomásul véve és tiszteletben tartva költői szabadságát, témájának 
megválasztását és felhasznált költői eszközeit, vette górcső alá. 1945 után a vallási be
ütésű versekre különösen ferde szemmel tekintett a rendszer, és az irodalompolitika a 
szoe. realista irodalmat és kritikát tartotta csupán az egyetlen mérvadó mércének. Idő
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sebb Stadler Aurél pedig, mélyen vallásos lévén, sok katolikus ihletésű verset írt. Felte
hetően emiatt rekesztették ki az „akolból” .

Talán mintegy ennek ellensúlyozásaként, a palicsi Amatőrszínházban fejtett ki buz
gó tevékenységet idősebb Stadler Aurél. Számos előadást rendezett és vitt sikerre az 
akkoriban megtartott fesztiválokon. Gyerekként gyakran megfordultam a Vigadó nagy
termében, ahol a próbák folytak szakszerű irányításával, vagy éppen előadást tartottak. 
Egy vasárnap este is ott kuporogtam az első sorban a széken, anélkül, hogy otthon meg
mondtam volna, hova megyek. Későre járt, amikor az előadás alatt megjelent az apám, 
s intett, hogy menjek. Tudtam, hogy ebből baj lesz. Nem volt más választásom, ott hagy
tam a darabot. Hazafelé csak annyit mondott:

-  Várj, csak haza érjünk, anyádtól majd kapsz. Nagyon mérges, mert nem szóltál, 
hogy hova mész.

Megszeppenve állítottam be, hiszen mindig anyám volt az, aki elővett, amikor vala
mi ok volt rá. Lelki szemeim előtt láttam, hogy lesz dolga a pálcának, megtáncoltat vele, 
akár nem sokkal korábban, amikor elszaladtam előle, hogy ne verjen meg. Persze, utol
ért és éppen azért, mert a hívására nem mentem oda, ráadást is kaptam.

-V acsorázn i! -  szólt mérgesen - ,  s aztán majd kap az ifiúr! Mi akarsz lenni, bohóc! 
Még hogy színház?

Azóta sem ettem olyan lassan és olyan sokat vacsorára, mint akkor, csak minél ké
sőbb kerüljön sor arra, aminek jönnie kell. Nem is győzte kivárni anyám, hogy 
befejezzem a vacsorát, ott hagyott és elment lefeküdni. Apám rám kacsintott, mintegy 
jelezve, hogy elmúlt a veszély.

Színházba ezután nem mentem, viszont időnként felkerestem idősebb Stadler Au-
/

rél gyógyszerész urat, azután, hogy megmutattam a verseimet. Érdekes, ő sohasem a 
saját verseiről beszélt, hanem a legújabb fordításaiból olvasott fel néhányat.

Nem volt nap, hogy a gyógyszertár délutáni nyitása előtt ne tett volna nagy sétát a 
víztoronytól a tópartig és vissza. Mindig egyedül. Biztos voltam benne, hogy ilyenkor 
verssorok, rímek fogalmazódnak meg benne, amit aztán csak le kell jegyeznie. S ame
lyeket le is jegyzett, de azóta is válogatásra és kiadóra várnak. Akárcsak a szabadkai 
gyógyszertárak története, amit szintén megírt. Ennek kiadásával még adósa vagyunk 
idősebb Stadler Aurélnak. E mű megjelentetésére talán nem kell újabb huszonöt évet 
várni.

2.
Ifjabb Stadler Aurél idősebb volt valamennyiünknél, de azért néha bekapcsolódott 

a társaságunkba. Akkoriban ő is komolyan foglalkozott irodalommal, idegen nyelvről 
fordított, de leginkább a sakkozás kötötte le. Ennek révén ismerte meg későbbi felesé
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gét, Terézt, aki a hazai női sakkozás terén igen sokra vitte. Tehetségének csiszolásában 
nagy érdeme volt ifjabb Stadler Aurélnak.

Egyetemista volt, amikor az a hír érkezett Palicsra, hogy Belgrádba való utazása 
közben kiesett a vonatból. Nagy izgalom kerített hatalmába bennünket, alig vártuk, 
hogy Teleki Laci és Kinka Feri, akik vele utaztak, beszámoljanak az esetről. Ari a leen
gedett ablakot akarta becsukni, s mivel kézzel nem bírta, felállt az ülésre, a hátát neki 
vetette az ablaküvegnek.

-  Csak azt láttuk, hogy két láb távolodik a betört ablakon át, közben a vonat robog. 
Azonnal meghúztuk a vészféket -  mesélték barátaink.

Ari szerencsére életben maradt. Amikor hazajött a kórházból, felső teste sokáig 
gipszben volt. így járt-kelt, el is neveztük gipszpáncélos vitéznek.

A balesetét kiheverte. Sok évvel később, sajnos, az infarktussal már nem tudott meg
birkózni.

A UUÜAmft Klft. AiA&V. MfriJík rt»ÍX>MANYHÜ¥fc'1ÍÍM
GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZETE ÉS EGYETEMI GYÓGYSZERTÁRA 

IX., HtiüYKS ENDKfoÜTCA 7. — TEt.FJON: 387-106
i> ,  M C m O N Y I  S A ^ r t O K  m e u m  uy. r. u m lr , mW iKzkrt JmiJcm *.

Igen tiszte lt kedve« Sa rá torai
Voltál esi ve <3 atögklíláeni rt&ken mkz alázat könyved* a 

’Kalk tájak l-eXke^cltaii ujísbb értékes aunleáldi&t. Fogadd kérlek szives 
figyelBödéíít đaslnte htildo kttoadne teine t.

Egében engedd agg, hogy a e le g en  g r a t u lá l ja k  m í n ú  a  
n&gam* m i n á  m  Igassgatásoa a l a t t  á l l ó  In t é s é t  nevében r é s z é r ő l  ahhoz 
a t ia -2 te le  tresaá ltd  i r d i  éa k ö lt ő i  munkáseágOához, aiaely nemcsak gyégysise- 

rendünk t e k in t é ly é t  ö r e g b ít i ,  de á lt a lá n o s  vonatkozásban lg  a h iv a 
t o t t  k ö ltő k  6$, ir d k  sorába esael Téged.*

Xsasátelten melegen gratulálok ih letett isunkáö ságod hoz 
s minden jtHr boldog Ünnepeket r5a ljJeiíztendőt kívánva Snztnte  nagy rabee a Li
l l á é i  üdvös öl

Eudapáaten^l945.^vi december hó £0. -án
igaz hived:

Líra és Film (versek, Szabadka, 1934), Az élet két arca (versek, Szabadka, 1935), 
Hegyek-vizek—emberek (versek, Szabadka, 1937), Család dicsérete (versek, Szabadka, 
\%8), Aforizmák (Szabadka, 1938), Csend-béke—fény (versek, Szabadka, 1942), Tisztaszó 
(versek, Szabadka, 1943), Eszmény és erkölcs (etikai aforizmák, Szabadka, 1943), Halk tá
jak lelke (versek, Szabadka, 1944), Az alázat könyve (aforizmák, Szabadka, 1944) 

Megjelent a Palics és Környéke 1999. novemberi számában.

350



Gajdos Tibor

A mester

A Mester műhelye az ódon épület mélyen benyúló udvarának legmélyén, az örökké 
tárva-nyitva álló nagykapuval szemben helyezkedett el. A boltíves kapualj menyezetét 
és bordás oldalfalait pókhálók sűrű szövevényével belepett sötétszürke foltok csúfítot
ták, barátságtalanul fogadva minden betérőt. Ennek ellenére szívesen látogattam a 
Mestert, akinek műhelyében mindig sok látnivaló akadt. Pedig nem is tudtam, hgov 
tulajdonképpen milyen foglalkozást is űz a deresedő férfi, akinek műhely-üzlete amo
lyan lomtárfélére, meg egy kicsit egy elhanyagolt múzeumra is hasonlított. Az bizonyos, 
hogy sem én, sem más valaki sohasem láthatta őt munka közben, és hogy az a sok lim
lom, melyek hivatását sem lehetett egyértelműen meghatározni, valahogy titokzatos 
m ódon, a Mester közreműködése nélkül került a műhely falaira és roskadozó polcaira. 
Egyszerűen ott voltak, látható és kézzelfogható közelségben és én szívesen legeltettem 
szemeimet a tárgyakon, amik valahogy mindig másként meghatározó form ában és 
ködös homályban mutatkoztak meg nekem. Es éppen ez volt az a vonzóerő, ami engem 
ismételten műhelyébe kényszerített, ahol is a mester egy pult mögött állva kedélyes 
mosollyal fogadta látogatóit.

Amikor azon a bizonyos napon beléptem a lakószobányi nagyságú helyiségbe, a sar
ki hentesbolt tulajdonosát pillantottam meg, amint egy addig nem látott kis asztalka 
mellett ülve fehér cédulákat rakosgatott egymásra és balkezében tartott ceruzájával 
mindegyikre szavakat és számokat jegyezgetett. Nagyon elmélyült munkájában, de 
néha a Mester felé fordulva olyasmit motyogott, hogy ugyebár egy felsál... hátszint... 
vesepecsenye... A mester azonban távolba révedő szemekkel bólogatott helyeselve. Én 
megütköztem ezen a környezetből kirívó jeleneten, de a Mester egy szót sem szólt, igaz, 
máskor sem igen beszélt, pedig nem volt süketnéma, hiszen minden szót megértett és a 
maga módján mindig válaszolt is. Aztán a hentes egészen maga alá húzta a támlátlan szé
ket, hogy helyet csináljon egy csinos, fiatal nőnek, aki a Mester szembetűnő 
megelégedésére lépett be a műhelybe. Nem sokkal utána egy egész sereg lármás diák
gyerek követte, akik kétségtelenül a hölgy tanítványai lehettek. A hentes akkor 
összeszedte holmiját és egy nagy sárga táskába gyömöszölte, majd felállt, de nem hagy
ta el a helyiséget, hiszen ő maga még nem végzett dolgával.

A gyereksereg egyre közelebb nyomult a látnivaló tárgyakhoz és a hölgy intelmeivel 
mit sem törődve, a kezükkel is meg akarták azokat érinteni, mintha másképpen nem 
hinnének létezésükben. Ez a csintalan törekvés azonban még azok esetében is kudarc
ba fulladt, akik pimaszul felmásztak az útjukba álló pultra, hogy szándékukat ily módon 
valósítsák meg. A Mester ugyanis nem vesztette el lélekjelenetét, hanem két karját
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tiltakozólag magasba emelve, tettlegesség nélkül szorította vissza az erőszakos sereget. 
A hölgy sikoltozott, a hentes vigyorgott én meg jobbnak láttam kerekei oldani.

Igyekeztem mielőbb elhagyni a kellemetlen jelenet színhelyét, de a hosszú udvar kö
zepe táján váratlan akadályba ütköztem. Fekete ruhákban öltözött csoportok, csizmás 
férfiak és fejkendős nők lepték el az udvart oly sűrűségben, hogy megállásra kénysze
rültem. Ekkor az egyik udvari lakás nyitott ablakán keresztül megpillantottam egy 
asztalra helyezett, fekete lepellel letakart koporsót. A tömeg egy része ebbe a lakásba, 
mármint a gyászházba igyekezett; a többeik mélyebbre hatoltak, közvetlenül a műhely 
melletti helyiségbe, ahonnan nemsokára egy zsoltár dallamai csendültek fel. Eddig még 
nem vettem észre, hogy az udvar sarkában egy kisebb imaház bújt meg, amit ezek sze
rint csak nagyritkán, meghatározott alkalmakból látogattak a hívők. A tömeget végül is 
elnyelte a gyászház és a kistemplom. az udvar pedig teljesen kiürült. Megindulhattam a 
nyitott kapu felé, de még mielőtt az utcára értem, rádöbbentem, hgoy a nagy zűrzavar
ban az én táskámat azzal a nagy, sárga táskával cseréltem fel, melybe a fehér cédulákat 
gyömöszölte be sebtében a hentes. Azonnal visszafordultam, de most meg a kifelé tódu
ló diáksereg állta utamat, ám mögöttük derűs mosolyával ott állt a hentes, aki már 
messziről lobogtatta felém az én tulajdonomat képező kisebb táskát. „Maga ugyancsak 
szórakozott”  -  kiáltotta „de sebaj, nekem azokból a sárga táskákból meg cetlikből any- 
nyi van, hogy nem számít, eggyel több vagy kevesebb” . De nekem a sajátom kellett és 
ezért visszasiettem a műhely felé.

Abba visszatérve hirtelen megfeledkeztem az amúgy sem valami különös kincseket 
rejtő táskám jelentőségéről, mert odabent meglepő látvány fogadott. A pult előtt a 
műhely teljes szélességében hatalmas üvegfal szelte át a helyiséget a mester pedig a 
bejárattól kissé félreállva, diadalmas arckifejezéssel, szétvetett lábakkal úgy állt, mint 
egy kincset őrző alabárdos. A tárgyakból semmi sem látszott, éppen semmi, mert az 
üvegfal egész felületét ujjlenyomatok, az erőszakos és kíváncsi diákgyerekek ujjlenyo
matai és orrhegyei által keletkezett foltok borították. A látvány igen nagy hatást tett 
rám, ezt a Mester is észlelhette, mert befelé tessékelt és széles kézmozdulattal jelezte, 
hogy csak nyugodtan szemléljem ezt a valóban csodálatra méltó alkotást.

Nemsokára újabb látogatók jöttek, gyerekek és felnőttek, akik áhítattal bámulták a 
mester műhelyének ezen újabb művét. „Milyen csodálatos”  -  rebegték megilletődve, én 
pedig miután a látvánnyal beteltem, lassan visszavonultam. Az imaházból kicsendülő 
dallamok egészen a kapuig kísértek, a gyászházban viszont behúzták a függönyöket.

Az utcán a kacagó hentes fogadott aki megint csak az én ottfelejtett táskámat nyúj
totta felém.
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Bíró Miklós: Cipészinester, 1975.
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Oláh Sándor: Csendélet, olaj
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A bolondok nem halnak meg

Még, hogy csak a nagy emberek -  tudósok, művészek, hadvezérek és népvezérek 
halhatatlanok és felejthetetlenek? Badarság! Igaz, csupán ők részesülnek abban a 
kiváltságban, hogy nevüket utcák, városok, intézmények és időtálló anyagból készült 
szobrászalkotások örökítik meg pátriájukban, esetleg távolabbi országokban és fö l
drészeken.. . de ki látott még olyan csodát, hogy bármelyik közülük haláluk után néhány 
évtizeddel végigsétál egy utcán, vagy élő mivoltában megjelenik dicső tetteinek színhe
lyén? Soha, senki nem észlelhetett ilyen esetet ú jabb történelmünk során, amióta a 
föltámadás lehetőségének reménysége csak hívő lelkek legmélyén pislákol...

Én meg tanúsítani kívánom, hogy egy bolond, egy városbolondja, vagy akár a város 
minden bolondja kiérdemelheti a halhatatlanságot, de még a reinkarnációt is, ha 
rendkívüli egyéniségével beépül a nem mindennapos jelenségekre fogékony gyermekszí
vekbe. Persze, nem mindenkinek adatott meg az a kegy, hogy több mint fél évszázad 
múltával ismét szembe találja magát azokkal a figurákkal, akiket már régesrégen halott
nak hittek, akiknek emlékét a többség kitörölte tudatából, és akiknek egykori létezéséről 
az ifjabb nemzedéknek már tudomása sem lehet. De én a sors azon szerencsefiaihoz tar
tozom, akik ismét találkozhattak velük, bámulhatták és megcsodálhatták őket.

Ebben a nagy élményben nem is oly régen részesültem. Ellenkezőleg! Mintha csak 
a tegnapi napon történt volna, olyan tisztán és világosan vésődött emlékezetembe a meg
döbbentő élmény minden mozzanata... Szép tavaszi délután, orgonavirágás idején. Az 
égboltról eltakarodtak az egymást kergető, hancurozó felhők. A szél enyhe fuvallata 
édeskés virágillatot lop be a külvárosi utcák házsorai közé, a frissen kizöldelt levelek 
éppen csak megrezzennek, újságpapír foszlányok és ballangó töredékek sodródnak 
játékos összevisszaságban. A hajamat is ez a simogató erő kuszálja, gubancolja és hiába 
kapkodok tenyeremmel a fejem búbjához, semmi hasznom belőle. Befordulok a keskeny 
Kisutcába, hogy minél szélvédettebb és csendesebb környéken végezzem el kötelező 
délutáni sétámat, ám alig tettem ott néhány lépést, az egyik roskatag ház előtt furcsa, de 
de ismerősnek tűnő női alakot pillantottam meg. Fiatal lány volt, akinek szénfekete 
haja hosszú kócokban omlott vállára. Piszkos-piros ruhája éppen csak befedte térdét 
és mezítelen lábakkal lépdelve közeledett felém. Talán nem is lépdelt, inkább csak kap
kodta lábait a hepehupás kövezeten, alig haladt előre, inkább én közeledtem hozzá 
ámulattal. Ahogy észrevett elhúzta amúgy is tátva tartott száját és rikoltozni kezdett. 
Aztán megemelte rongyos szoknyáját és táncra perdült, ha az ő esetlen ugrándozását 
egyáltalán táncnak lehetett tekinteni. És énekelt artikulátlan hangon, érthetetlenül. A 
tánc egyre gyorsult, a hang is egyre torzultabb és elviselhetetlenebbé fajult. Kétség- 
beesetten hadonászva kiáltottam neki: „Hagyd abba Julcsa... ne csináld tovább, 
Julcsa... itt a dinár, csitulj már végre". De hiába nyújtottam hadonászó keze felé a pénz
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darabot, tudomást sem vett róla, csak ropta a kegyetlen táncot és rikoltozott eszeveszet
ten. Beláttam, hogy nem tudom lecsittítani, hát igyekeztem tovább állni; de ő jött 
utánam, majdnem futottam, ám ő is szaporábban szedte lábait -  árnyékommá vált, nem 
tudtam tőle szabadulni. A piac felé igyekeztem, hátha ott eltűnhetek a kofák bódéi kö
zött, de a nagy térség olyan néptelen volt, hogy elillanásról szó sem lehetett. Még hátam 
mögött hallottam éles rikoltozását, mezítelen talpainak tompa csattogását, amikor az 
egyik bódé mögül kilépett Pista. A bolond Pista. Karján kis fonott kosarat cipelt, amit 
már káposztalevelekkel, zöldséggel és hibás, görcsös krumplikkal tömtek tele a jóté 
konykodó kofák; zsebéből nagy, pöttyös zsebkendő fityegett kihívóan, fején kopott 
pörgekalap állta a gyenge szellő ostromát. 0  csak mosolygott felém amikor megpillan
tott, majd általam fel nem fedezett egyének felé fordulva pörölgetett, szabad kezével 
pedig fenyegető mozdulatokat ismételt. „Te bolond ... te hibás... egyen meg tégedet a 
fene... Hess a pokolba, ha mondom” ... Amikor egészen mellé kerültem, megint elővet
tem zsebemből a Julcsa által visszautasított aprópénzt, hogy megajándékozzam vele. 
„Fogd Pista -  mondtam -  nekem nincs se krumplim, se káposztám” ... -  de Pista rá sem 
hederített, csak szidalmazta láthatatlan ellenfeleit, aztám amikor tovább indultam, ő is 
csatlakozott Julcsához és együtt követtek menekülésem iránya, a városközpont felé. 
Nem messze jutottunk, mert már a régi gimnázium táján, ott ahol valaha a fertőtlenítő 
és az amóniák vegyülékének szagát árasztó zöld villamos állott, hajlotthátú, keszeg em
ber nyomogatta egy kerekes köszörűgép nyekergő pedálját, jobbkezével pedig egy kést 
nyomogatott a szikrákat vető, sivító köszörűkőre. „M ungo, mikor eszel bivalypapri- 
kást”  véltem hallani gúnyolódó gyerekhangokat, a köszörűs ember pedig időnként 
magasra emelt késsel igyekezett elhesegtetni a láthatatlan siserahadat. „Mungo, köszö
rüld meg a bicskám, jól megfizetem”  -  kínáltam neki tompaélű zsebkésemet, de elhárító 
mozdulatot tett, majd abbahagyta munkáját, a guruló szerkezet istrángját nyakába 
akasztotta és csatlakozott a mögöttem felzárkózott kísérethez. Most már hárman voltak 
és nemsokára négyre szaporodott a csoport, mert a következő utcasarkon, egy üzlet ki
rakatának kőlépcsőjén ott ült Treszka néni, aki kifogyhatatlannak tűnő fonálkészletéből 
szüntelenül kötötte a tarka sálakat és más, előttem ismeretlen rendeltetésű holmikat. 
Ujjai állandóan mozogtak, szemét csak nagyritkán emelte fel a járókelőkre, közben alig 
hallhatóan motyogta maga elé ismert szövegét: „Itt megy a herceg... de szép vagy te kirá
lyleány... a király meg a királyné... ugye te vagy a hófehérke, kedvesem?” ... Az utóbbi 
mondatot talán Julcsának szánta, aki szorosan nyomomban volt és amikor szóltam 
neki, hogy „Treszka néni, megveszem a sálat”  ajánlatomat nem vette tudomásul, hanem 
a nagy gombolyagot, meg a hosszú tűket kis szatyorjába sűlyesztette, nagynehezen föl- 
tápászkodott helyéről és csatlakozott a többiekhez.

Már azt gondoltam, hogy mindannyian együtt vagyunk, amikor a városból dél felé 
futó hosszú utca irányából furulyaszóra emlékeztető hangok hatoltak fülembe. Még 
néhány lépést ballagtunk, amikor cgv utcasarkon váratlanul egy ugrándozó, szája előtt
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száraz ágdarabot tartó férfi alakja bukkant fel. Jóval bokája fölöttig éró' nadrágját 
madzaggal kötötte össze, ennek ellenére minduntalan félbeszakította a furulyázás 
mimelést, derekához kapkodott, nehogy lecsússzon róla az elnyűtt ruhadarab. Mikor 
összetalálkoztunk, rámszegezte a puskává lényegített álfurulyát és többször megismé
telt pu f... pu f... kiáltással jelezte, hogy símán a másvilágra küldött. En ekkor magasba 
lendítettem karjaimat, jelezve, hgoy „megadom magam, Pipe” . 0  elégedett vigyorgással 
nyugtázta vereségemet, a száraz fadarabot ismét szájához emelte és felszólítás nélkül 
csatlakozott a menethez.
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Rövidesen a városközpont legközepére, a Fórum terére értünk, ahol hat magasba 
ívelő oszlop előtt szabadtéri színpadot ácsoltak össze egy készülő ünnepségre. Nekem 
azonban az volt az érzésem, hogy ezt az emelvényt éppen a mi számunkra, az én bolond
gyülekezetem kedvéért állították fel. Nem is sokat haboztam, azonnal elfogadtam a 
kihívást és csoportom tagjait egyenként csalogattam és segítettem fel erre a nagy nyil
vánosság számára is megközelíthető színpadra. Láttam, hogy odalent egyre több 
bámészkodó figyeli a különös társulat megjelenését, bolondjaim pedig egyre nyugtala
nabbul viselkedtek az őket bámuló, egyre szaporodó nézősereg láttán. A szemközti 
háztömbök mögött lebukó nap korongja rőtszínű fátyolba vonta a színpadot és hátte
rét, mintha egy nagy előadás kezdetét jelző reflektor fényei gyulladtak volna ki. Es 
akkor a színjáték minden bejelentés és biztatás nélkül kezdetét vette.

Elsőként Mungo szikrázó köszörűköve sivított fel a színpadon. Lába sebesen haj
totta a pedált, kezében a kés vérvörösen csillogott. Aztán Treszka néni két hosszú 
kötőtűje indult meg szokatlan gyors mozgással, Pipe furulyázni kezdett és időnként a 
közönség felé lövöldözött, Pista káposzta leveleket meg hagymát dobált a meghökkent 
bámészkodók felé, közben szüntelenül kiáltozott: „nesztek bolondok... egyetek 
hibásak” .. Julcsa eszeveszett táncra perdült, nagyokat rikoltozott és rongyos szoknyá
ját köldökéig emelte, amit nagy ujjongással vett tudomásul a közönség. Pokoli zenebona 
vette kezdetét, de a nép remekül szórakozott. Bicskákat nyújtogattak Mungó felé, aki 
sebtében megélesítette és visszadobálta ezeket; Treszka néni nagy igyekezettel kötött sál
darabjait dobálta a tömegbe, azok meg egymást taposva küzdöttek egy ilyen tarka 
darabért; Pista káposztáját és hagymáit jóízűen fogyasztották, Pipe lövéseire 
jónéhányan összerogyást mímelve zuhantak a betonkockákra, ám a legnagyobb sikert 
Julcsa tánca aratta, akinek fellépését egetverő tapssal kísérte közönsége.

Amikor a nap eltűnt a házsorok mögött és a színpad elvesztve vörös fényfátyolát 
szürkeségbe kezdett borulni, a város bolondjain a fáradtság jelei ütköztek ki. M ozdu
lataik, gesztusaik lelassultak, a rikoltozás halkult, és hiába követelődzött a nagyra 
duzzadt közönség, láttam, hogy eljött a távozás ideje. Egyenként csempésztem le őket a 
színpadról és a tömeget megkerülve igyekeztem őket eltávolítani a nagy előadás színhe
lyéről. Amikor kiürült az emelvény, a közönség soraiból néhányan fölugrottak a 
deszkákra és az előbbi mutatványokat utánozva maguk folytatták a nagysikerű mutat
vány utánzását. Már távolabbról visszatekintve láttam, hogy a színpad egészen megtelt 
az utánzókkal, akik valóságos vitustáncot járva és üvöltözve folytatták azt, amit a 
város bolondjai produkáltak. Furulyáztak, rikoltoztak, a lányok magasra emelt szok
nyával táncoltak. Valóságos orgiává fajult ez a bolond-utánzás.

Az én bolondjaim még egyszer összejöttek ott, ahonnan már együttesen indultunk 
a nagy előadásra, aztán búcsúszó nélkül szétszéledtek, mindegyik a maga irányába. 
Mindaddig szemmel kísértem őket, míg el nem tűntek a messzeség ködében. A Fórum 
felől még hallottam az elviselhetetlenné vált hangzavart... aztán menekültem hazafelé, 
hogy eltűnjek a színről én. a hatodik...
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Barátom, a varázsló
Hangya András emlékének ajánlom

Barátom, Boglár Ernőd eltűnése egyszerűen hihetetlennek tűnik számomra. Egy 
korban már jól előrehaladott ember, aki ezenfelül közismert, tiszteletre méltó szobrász- 
művész és családfő akivel többé-kevésbé rendszeres levelezést folytattam, de 
legrosszabb esetben telefonálással adtunk magunkról kölcsönösen életjelt, egyszeriben 
megszűnt létezni. Hiába érdeklődtem kollégák, közös barátok és ismerősök körében, 
senki semmit sem tudott róla mondani, eltűnt, mintha föld nyelte volna el. Ha netalán 
a legrosszabb következett volna be -  ezzel fiatalabbak esetében is számolni lehet -  az 
már a közvélemény tudomására jutott volna, hiszen Boglár Ernőd művészete határain
kon belül és azon túl is jó l ismert, szűkebb pátriájában pedig, ahonnan elindult a 
Parnasszus csúcsa felé, úgyszólván minden lépését figyelemmel kísérték, a vidéki embe
rek magától értetődő lokálpatriotizmusának szellemében. Egy év múlva már olyan 
előérzet kerített hatalmába, hogy Ernőd szándékos, de kegyetlen tréfát őz velem és min
denkivel, aki pályafutását már kezdettől nagy figyelemmel kísérte. Mert Emőd bizony 
mélyről kezdte, olyan mélyről, hogy m élyebbről már az egyszerű emberi vegetálás út
jára is alig lehet felkapaszkodni. De ez régen volt, nagyon régen... Ma nem lettem volna 
közvetlen tanúja mindannak, ami vele és körülötte történt, már a feledés egyre vasta
godó fátyola terült volna mindenre. Arra a düledező, dohos viskóra, melyben ifjú 
napjait élte, a bokáig érő sárra a környéken, a nyomorgókra, részegesekre, futóbolond
okra. De éppen az történt, hogy semmit sem felejtettem, hogy minden emlék mélyen 
belém vésődve várta, hogy egy napon, amikor szüksége mutatkozik, tűt helyezzek a ben
nem rejlő lemezre, és felcsendüljön a régi élmények síró-nevető, panaszos és kérkedő 
melódiája. Ezen az úton haladva villant fel agyamban a gondolat, hogy eltűnt baráto
mat ott keressem, ahonnan a pálya és az emlék elindult.

Komornak ígérkező őszi nap reggelén a pillanatnyi ihlet hatására magamra kaptam 
gönceimet és mellőzve megszokott életrendemet, borotválatlanul, kávézást és újságolva
sást kihagyva megindultam a régi emlékek tájékára. A sok évtized múltával 
bekövetkezett változások a környék külsején alig voltak észlelhetők. A nagy esőzések 
után felázott kocsiút sarába most is beleragadtak volna a stráfkocsik, ha még léteztek 
volna, a mindig mérges kutyák a kapuk mögül fogukat csikorgatva rémisztgették a járó
kelőket és a házaknak csak csekély része öltött korszerűbb külsőt; többségük 
roskatagon, vedlett falakkal rejtették el a valószínű szegénység kíváncsi szemeket amúgy 
sem vonzó szégyenét.

Az a kis ház és annak a háznak a kerítése meg éppen semmit sem változott, úgy tűnt, 
mintha ugyanazok a mohával borított korhadt deszkák zárják körül a nagy udvar bel
sejét és mintha ugyanazok a nedvesség foltok kúsznának a tetőzet felé a hasas falakon
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mini régen-egykoron. A kapu is elgörbülten állott tokjában, kilincsén a rozsda régi 
ismerős. Es úgy csikordult keserves sírásra emlékeztetve mint akkor-régen.

Amikor beléptem az udvarba egyszeriben minden megváltozott. Ellentétben a ros
kadozó ház külsejével odabent minden olyan fehérre meszelve ragyogott, hogy fénye 
valósággal szemkápráztató volt. És köröskörül minden be volt építve: Kis házikók ki
csiny, de tiszta ablakokkal, teljesen ép, újnak tetsző palatetőkkel. Az udvar egykor 
hepehupás talaját ápolt zöld pázsit borította, a pázsiton meg csodálatos alkotások sora
koztak szép rendbe rakva; szikrázó márvány szobrok ... Az épületek fehér sorától 
elütően ezek a szépséges művek a szivárvány színeiben pompáztak. Áttetszőén festett 
márvány? Vagy színes kövekből egybefaragott valószínűtlen, majdnem-élő világ?

Domborművek a falakra támasztva, magasak, melyek a házak falain is túlnőttek és 
kisebbek, melyek az ablakok között helyezkedtek el. És sok szoborfigura, egész csopor
tok egymás mellett, csaknem teljesen egybefonódva. Körül voltam kerítve velük... de

Oláh Sándor: Önarckép, 1911., olaj
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nem féltem, mert ebben a zárt körben semmi sem volt félelmetes. A faragott alakok 
barátságosan és békésen álltak körbe olyannyira, hogy még elveszettnek sem éreztem 
magam. Az egyik különös kompozíciót egészen megközelítettem. Ez a mestermű rózsa
színű lepellel leborított félfigurákat ábrázolt, a lepel redó'i olyannyira puha 
anyagszerűséget szugeráltak, hogy jobb  kezemmel végigsímítottam az egyik kikdom- 
borodó alakzatot. Es akkor... ez egy pillanatra mégis megdöbbentett -  a befedett figura 
fölemelkedett, a rózsaszín lepelt lassan lefejtette magáról és mosolyogva szólt hozzám: 
„Nekünk ezt a szerepet szánta a művész úr, de vállaljuk, mert a szépség szolgálatában 
állunk” . Fejével még hátam mögé intett valamit jelezve, aztán magára húzta a lepelt és 
ismét kővé meredt. A jelre hátra néztem; újabb meglepetésemre a zöld pázsit közepén 
Emó'döt pillantottam meg. Arca ragyogott, de szótlan és mozdulatlan maradt. Sovány 
testének hasatáján mintha átlátszottak volna a fehér falak, korábban mindig katonásan 
nyírott haja most a vállára omlott. Furcsává lényegült figurájából kiugró nyakán mély 
barázdákkal átszelt arca volt a régi, mélyen ülő, vizsgálódó szemei pedig keresztül néz
tek rajtam. Büszkén állt ott művei koszorújában, de mintha mindezt csak önmaga 
örömére teremtette volna.

En tovább léptem, mert még sok volt a látnivaló, de akkor kinyiloptt egy ajtó és a 
sötét szobából egy talpig fehér köntösbe öltözött női alak, Emőd édesanyja jelent meg. 
Pontosan olyan volt, amilyennek utoljára az irgalmas nővérek menedékhelyén láttam 
egy vaságyon fekve, viaszsárga arccal a mennyezet felé meredve.

Már semmi sem lepett meg. Mentem a varázslat udvarának másik szegletéhez, ahol 
éles, csiszolatlan kövekből egy sziklákból alázuhanó vízesést hozott létre a szobrász al
kotó fantáziája. Tetején színes cserje díszelgett, a lezuhanó víz pedig oly valóságosnak 
tűnt, hogy azt is megérintettem. A tenyerem pedig nedves lett... Akkor már felbátor
kodtam, számat is a lecsorduló kővízhez tapasztottam és ittam, ittam a jéghideg, frissítő 
vízből. Miután arcomat is jó l ledörzsöltem ezzel a csodálatos forrásvízzel, visszafordul
tam barátom felé, hogy mély hálámat fejezzem ki ezért a művészetben új korszakot jelző 
szoborcsoportért, amit így, egybegyűjtve talán én pillanthattam meg elsőként.

De barátom, Boglár Emőd már nem állt az udvar közepén, édesanyjának figurája 
is eltűnt a már elzárt ajtónyílásból és szobrok is egymásután elmosódtak és léggé vál
tak. A  fehér falak már nem is voltak fehérek, a pázsit pedig valósággal kicsúszott a lábam 
alól. Meginogtam és reszkető lábakkal hátráltam a kapu felé. Amikor nagynehezen 
kiértem, futni kezdtem.

Messze, messze, minél távolabb barátom Boglár Em őd varázslatától, a szemfény
vesztés megfejthetetlen hatásának színhelyéről.
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Koliger Károly

A lárva
Harminc évvel ezelőtt, már letudva a mundért a hegyi tüzérségnél, a legszebb 

koromban járok. Csonkától kőhajításnyira, egy hűs lugas mélyén, kedves barátom szív
beteg édesanyja, amikor először látogatok el Erdélyiékhez, megjósolja -  hiszen a 
tenyerembe van írva - ,  hogy meddig élek, milyen az egészségem, hogy kétszer nősülök 
és lesz eskövőm a templomban is, az első házasságomban hét évre születik egy gyermek 
és több nem is lesz, a második házasságban féltestvér gyerekeit a szentestén uszítja rám 
az a némber, aki -  utólag többen a szemembe mondják -  köztudomású, hogy válogatás 
nélkül falja a férfiakat, csakhogy legyen ékszere és pénze, és lesz egy fekete nő, aki fon 
tos szerepet játszik majd az életemben.

Ha belefogok, a munkán átnéznek rajtam. Kinevetnek. Nem sokat tartanak rólam 
Nem mással, önmagammal vetekszem. Szórakozásból szeretem szorongatni a biliárdgo
lyókat. A szívemre hallgatok szorult óráimban is. Haramiák rettegnek tőlem -  az 
Istentől sem félek! Bűnöm nincs, de bűnhődöm majd olyan vétkek miatt is, amelyeket 
el sem követek. A válaszutakon nincs pártfogóm. Alázatos vagyok és hajthatatlan. A 
vásottaknak én mondok fel, akik hívnának maguk közé. Faképnél hagyom az érdekhá
zasságot búsásan megfizető asztalosékat, a régiségkereskedőéket szintén, a leendő 
szeszfőzdés retyerutyát, az ámokfutóktól tartózkodva. Minden csoda három napig tart: 
a szolga, ha ki is öltözne, szolga, a bakasári bakasári, vagy ami. Ilyen luxust nem enged
hetek meg magamnak. Habár a gyógyszertár fölött levő, többszintes házban nekem meg 
se kottyannak a lépcsők. Le és fel. Fölfelé is megpakolva, lefelé sem üres kézzel. Legyen 
akármilyen nehéz. Hanem utána. Akárhogy megmosakodnék, minden fürdés után 
érzem magamon a bűn és a felelősségtudat kettősségéből eredő mandula ízt, amin a 
dohány nem segít. Ezért csapok fel hordárnak -  és amit az Isten ad, meglátom.

Akik engem, akiket ismerek, de ha nem is, nekik a szemük előtt vagyok, s vannak 
ők nekem. Az egyik templomozó atyafi megjegyzi: az Ur Szeme Mindent Lát. Kérem. 
Semmi kifogásom ellene. Az ő dolga. Mindenkinek megvan a maga tennivalója. Kéz a 
szívre: a malomkőbe zárt buboréknak is lehet küldetése. Különben mi végből lenne?

Apámat nem a munka szaggatja el. A második világháborúban nem vesz részt, kizá
rólag a szakmájának él. Szegény kisiparos, de tekintélyes -  és a nyakába varrnak négy 
holdat. Ennek terhe nagy, és készpénzben kell fizetnie. Közben a réti, szurokfekete föld 
acatot, tarackot, gyomot terem. Csak azért is. Neki azonban van tartása: Morina! A mi
einket, az ellenfeleinket mindenkor felismerjük a járásukról. Mások is így lehetnek 
ezzel. Megindokolni szükségtelen.

Példáért nem kell a szomszédba menni.
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Dekkről jóval a mind zavarosabb idők beköszöntése előtt távozom a fiam szülővá
rosába, Egedre, és a Totyi, a hebegő világcsavargó, a Kádas zabigyerek, Nyergessy 
kisbíró, Bocskoros, a zsákolásnál mérő, Nagyszent, az üveges öccse, Istenes Varga félnó- 
tás háza tájára álmomban sem kívánkoznék. Kit a természete, kit a helyzet visz. 
kényszerít rá, nagy vagy még nagyobb, szakma és foglalkozás nélküli ügyeskedők. A böl- 
lérünkkel vitatkozni nem lehet. Libi, az az átkozott, a számlás. A százhúsz kilós Ágnes 
néni hangjától, ha úgy akarná, menten megrepedne a Szent Imre-kápolnánk harangja, 
a kis lélekharanggal együtt. Amikor már nem lőnek, leállnak az ártatlan lakosság likvi
dálásával is, ezek majd szép csöndesen egymás szája elől orozzák el a betevő falatot. Ha 
össze is tartoznak. Testvérek vagyunk, Krisztusban kedves testvéreim. Ha a prédikáló 
hangsúlya kifogásolható, kőbánya, ólombánya, sóbánya, szénbánya, vagy azonnali 
főbelövés, netán, orgiázva kitapossák a belét. Nem sok közöm lehet hozzájuk. Valamit 
tenni kell, apánk nem magára kereső. Az árvíz után oszlanak kamatmentes kölcsönt: 
építkezésünkre én is íratok. Szó ne érje a ház elejét!

Pálfordulásra javában érik a fekete és a fehér eper. A barkák szüzek maradnak. 
Azonban, az előzőekkel együtt, lassan-lassan, akárcsak az akácot, az ecetet, a kökényt, 
a gesztenyét, a szentjánoskenyeret, meg ki tudja, még melyikeket nem, egyedeket és 
utcányi sorokat, ligeteket és parkokat, a tagosítással az ugarban is, ki a széles határig, 
amelyeket a Felső Hivatali Rendészet közép- és hosszútávú akciótervei, törvényerejű 
határozatok értelmében észre sem vesszük nyeséskor, járda- és útépítéskor, villamosí
táskor s egyéb alkalmakkor, egy füst alatt, mivel előre ki vannak szemelve, ölbe vágják, 
elszállítják. A helyükbe, a divatnak tetszetősen, főleg nyárfák, kanadai, illetve nyír meg 
hasonló, itt-ott fenyő vagy juhartelepítések kerülnek a humuszba. Mamuszban járunk 
őszelő után is. A nyárfák idővel hasznot hajtanak, kivagdosva ezeket is. Es a terepen 
másként esik a söprögetés: nincs a rengeteg foltos széttaposás. Ha virágzásukban 
pöszmötölnének, annyi baj legyen! Szülikénk egyablakosát szembe süti a vörösben 
leáldozó nap. Új választókerületbe kerülünk -  hatan, négy gyerekével a család. Apa sza
mársága? -  ilyesmit ő nem mondhat. Szülike cselédszíve kideríti a fia egy-két szavas 
célzását. A Tata, a Keresztnek vannak szolgáltatásai, utána nézhetnek élőknek, holtak
nak, élemedő korára, a kilencvenedik esztendejét taposva, vakon hunyt el az 
Ismeretlenben. Közelebbit ők nem mondhatnak, mivel Mr. Morina után saját cím nem 
marad. Korára makkegészséges, elméje tiszta, kikészíti a halálnak való ruháját, a taka
ros sifonyér felső fiókjából mángoltan a vánkosa mellett álló karosszékre, és elmondva 
az Úr angyalát behunyja mindkét szemét. Felkerekedik, megköveti apóját, ki egyszer, 
közvetlenül az első háború után, megsúgja a kis unokájának, nekem, mintha azt üzen
né, hogy csak akkó gyün haza, ha szárizikbű vernek hidat az óceán fölé. Látogatóba is. 
Apa boldognak látszik? -  van végül hol lakni. Nem kell albérletben lenni, szinte évsza
konként, de évenként, kétévenként legalább egyszer költözködni Konczékhoz, se el 
tőlük, a Ludányi-fürdő szomszédságába, a kis Hódihoz, onnan a Bors nénihez, a Patócs-
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féle házba, a Mayernéhoz a sarokra, vagy Gyúró bácsihoz és másokhoz. Szokatlan: a 
hol itt, hol ott dolgozó brigádból apánk egyre-másra a szokásosnál korábban tér haza a 
hét végén. Fülig húzza a száját, csak éppen nem nevet. Egyikük se mosolyog. Anyu néz
heti, miből kerítsen egy kis sóba-vízbe levest, hogy ehessünk már valami meleg löttyöt. 
Pénz semmi -  Kolarik pénztáros sikkaszt. Az anyánk hatod magára, amíg kitartóan győ
zi, vezeti a családi tündérkaszinót, de az elhatalmasodó betegsége: épp mire felhúzzuk 
a döngölt falú. két ikerablakost a Szülike egyablakos végháza helyén, az egyetlen tapa- 
szos és friss meszelésű alsóhelyiségből elviszi a metasztázis... Apa végig a küszöbön áll, 
mintha ő lenne a vigyázó. Nem veszítheti el, se ő. se kicsi, se nagy, magánórájában sem, 
lásd, a lélekjelenlétét. Túl feszes, zárt ajkait, mintha áram rángatná, meg-megaprózza. 
A szemébe nézek. A szeme gyöngyházfényben csillan, nedves. A két pupillájában, jo b b 
ra a balban, balra a jobban, kicsinyítve ikrás sörétecskének látom magam -  embernyi 
ember, fejtől le. Nehezen, befelé leheli a szót. Suttogó szisszenések. Az élet: születés, 
szenvedés, halál. Jegyezzem meg... Es?... Ezért kell valami. Meg azért, hogy... m ert...

Most szó szerint... de mire föl mondja fel az é letét-életü nket?!... Nem emlékszem?
-  ő és a másikuk sem panaszkodna. Mi haszon, ugyan, ugyan milyen előny származna 
belőle? Tudja, a súlyos történetek veszedelmes kacskaringóiba, a hozzájuk fűződő láb
jegyzetek hínárosában odaveszne. Feneketlen halálkutak... Habár ellenkezőleg, ha ezt 
ugyanis mégsem tenné meg, a halmazok továbbra is csak halmozódnak -  a régóta kezel- 
hetetlenek. Nem őrölheti le a köveket, melyek nyomják a vállát. Nem szabadulhat meg, 
kilehelve magából a vitriolos, kígyóméreg-töményen gyöngyöző, ködös párától, hogy is 
mondja, amely abszorbeálja a lelkét. Másokhoz hasonló nyomorékká válik. Valószínű
leg már semmit sem tud elviselni -  senkit, önmagát sem. Felejteni nem tud. Nem is bír, 
hogy igazságot osztogasson. Az hiányozna! Megvan, kinek mi jár. Járni járhatna a szá
ja. Inkább nem. Ha belepusztulna -  akkor se! Nem? Hiszen... a függőón -  még, vagy ha 
már nem is lenne látható: nehezéke a kárhozat völgyére mutat -  fentről, ahonnan su
gárzik a Tökély. A harmadik nőjével élve, második rendes házasságban, anyánk halála 
után tizenkét évre, amikor már jönnek az unokák is, megvesz tíz-egynéhány méternyi 
ruhaszárító kötelet, műanyaggal bevontat, belülről beriglizi a szobaajtót és kielégíti ma
gát, így ajánlva fel a mestergerendának, ami a ház gerincét képezi. Hogy felfogjam és 
megértsem, majd meglátom, a nap, a hold, a csillagok, satöbbi, s elérkezem, reméli, odá
ig, hogy üstökös, út, lyuk, hajlat, összességében a fény és a sötétség, hiszen élő vagyok, 
vannak érzékeim. Az egyetlen kérdőjel a halál: kinek és minek a szolgálatában. Szaba
don választhatok... Ne kérdezzek -  cselekedjek. A jutalom nem marad el. Égi -  én, s 
nekem is az egyetlen fiam, Egon A. Morina - ,  az ifjabb. Akit talán kopaszra sem nyír
nak, ha katona lenne... ennyi. Egy nézésre.

A lehetőség adva van, amely további lehetőséget kínál fel, és nem palástolja a rejtett 
lehetőség meglétét sem. Nem hiszek? -  ahogy tetszik. Azonban ne higgyem, hogy hinni 
nem érdemes. Ne másokról vegyek példát. Nem, nem -  nahát...
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Mára se kutyám, se macskám. A testvéreim, a közeli és a távolabbi rokonság, meg 
akikről csak tudok, zömmel, ki erre, ki arra, szanaszéjjel a nagyvilágban. De -  lélekben 
együtt? Mindenki mást és másként, másképpen csinálja. Az eredm ény... Igen. A gyerek 
rákérdezhet

Látni kell, amikor mindnyájan egyet akarunk: győzni! -  mi. Es győzünk. Fergeteges. 
Győzelemre győzelmeket aratunk. Zsinórban. A magasztos hírverés megteszi a magáét. 
Kissé elbízzuk magunkat. Újólag is. A visszavágó elviselhetetlen katasztrófa. Az egedi 
Atléták Stadionja színültig telve; a lelátóval szemben, a szürke mázolású deszkapalán
kon is, körben, fürtökben lógnak. Elet vagy halál -  megmaradásunk a tét. És avagy 
közben: ősi fészkén, otthonában ismét csúfos vereséget szenved a csapatunk. Nem rész
letezem. Nem hánytorgatom föl, kinek mi szárad a lelkén. Hengerelnek. Kegyetlenül a 
sárga földbe tapossák a becsületünket. Utána meg még ahogy lépten-nyomon fújják és 
mi önmagunkban is, egy életen át szajkózzuk... Gyilkosok... Árulók?! -  senkiházi mi. 
És majd, másfelől, lelépések, szökések. Bujdosás a lelkiismeret elől. Ki, hol. Mi?! Nem 
a véletlen műve. Sokaknak kevésnek bizonyul a sárgolyó is. Értem, hogyne érteném, az 
apám, kikapcsolódni vágyó magánemberként, történetesen velem, a mérkőzésekre já r 
va, mert el-elvisz magával a rangadókra, döntőkre, nem mindig bőbeszédű. Van éppen 
miért izgulni. Nincs idő a papolásra. Egeden, az állomásról beérve, ugye, egész éjjel a 
riogó virrasztás, fapadoson több mint félnapos zötyögés, nézem, nézegetem magam a túl 
teli fülke koromsötét ablakszemében, látom a fényárban úszó társaságot, nagyon eleve
nek, tájak suhannak el, zsibbad, elzsibbad, meggémberedik a láb, és a szívszorongató 
leutazásunkra, tűző napon, s szeles időben, a gyaloglás, miközben pihenőt már nem is 
igen tarthatunk, ott lehessünk minél előbb a tett színhelyén, elfoglalva, ha lehet, az 
első, a második, a harmadik sorban egy helyet, itt a dongaboltozat alatt, neki szónokol
ni nem jutna eszébe.

„Hogy7 is van?”  kérdi hunyorgó szemmel. Csengő hangomon, mint a huszonegyet, 
kivágom: „T izenkettő...!”  A  kis villámló tekintetemmel pedig, beleadva mindent, leírok 
egy akkora, de akkora kört, amely akár többszörösen is magába foglalhatja az előttünk, 
a mögöttünk, a felettünk és az alattunk levő összes mindenséget. Tizenkétezer -  sicc! 
Vértanú. Az öregem: Albin Morina? -  aki most kérdez -  meg is bizonyosodhat. Hites 
vagyok. Töretlen. „Ezen a szalagon mit ír?”  Idézek. „E zen?”  Arra is. „És ezen?”  Azt is, 
végig pontosan idézem. A végszóra gyakorlottan vontatok. Teljes erőm ből húzom. Kive
zetem apát a Kapu elé, a járda széléhez. Ujjammal téveszthetetlenül fel, felmutatok. 
Ránézek. Mondom, melyik az Élő Katona. A másikat is mutatom, amelyik a Halott 
Katona. Kik idestova hét éve állnak a konzolokon. Kis híján egy form ák? 0 . Egyikük a 
sarkán áll, ökölbe szorítja a kezét, fegyverben van. A másikuk csak a bakancsnak orrá
val érinti ezt a világot, élettelen jobbjának ujjai puskát tapintanak. Messziről, lehet, 
hogy össze is téveszthetők. Mert majd tévesen is szerepelnek a millenniumi ünnepek 
táján dr. Hóit Tatilánál, a krónikájában. Könnyes a szemünk. Apának, azt ő tudja.
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miért. Nekem, hát tudhatom-e. hogy miért? Amikor egyedül a Miatyánkot sem tudnám 
elmondani végig.

\ túlélő mit hallgat(hat) el /tiszta lelkiismerettel/? -  jó  kérdés. Találóbb, mint ami
lyen méltányos felelet adható rá. V álasztékból nagy a választék.

Nappal és esteledés után is. Ilyenkor szinte begörcsölök. Mozdulatlan vagyok. Ha 
gondolkoznék, jártamban, ültömben, de fektemben is, megalázó, kigusztál az unalom. 
Nem bírnék a szuflámmal. Abba mégse őrülhetek bele. Szó sincs róla. Fogom magam. 
Ha már reggeledik, kimegyek. Az elvaduló kertben ások egy kicsit. Jó szántamból óva
tosan döföm a nem éppen éles ásót a porhanyós talajba. A felmenőim túlnyomórészt 
ebben a földben pihennek. Már akik. Egyébként egynémely fullajtár, nyomorult, kap- 
cabetyár, kerítő, idomár, sintér és hóhér csontjai is. Nevezetesek és kevésbé nevezetesek.

Aztán? Egyszemélyes, észrevétlen huzavona, de mégis, mégiscsak már, úgy-ahogy, 
rendbe teszem magamat. Egyhangúan döntök. Kerülök egyet. Ma is. De hát mit is 
vegyek magamra? Ha megtehetném, a legszívesebben nem gondolnék semmire. Elég -  
hagyok csaport, papot. Zárok. Az utcán vagyok. Sarok, T-elágazás. Fordulás. Kanyaro
dok. Ismét a kereszteződésnél. Nem mindegy, hogy az a három-négy, hozzánk közelebbi 
megálló, indulási, érkezési pont közül melyik felé veszem az irányt. A mi utcánkban 
levőkről kifelé haladhatok, körforgalom. A Régi posta utcai viszont ugyanúgy megfelel, 
mint a Nagyszombati utcában levő -  ahova tartok. Itt is kövekkel van szegve a beton 
járdasziget. A flaszteren, a kertekből kihajoló ágak alatt, kényelmesre foghatom a 
lépést. Fellépek. Helyben vagyok.

Nyílik az idő. Borús. Felszakadozik-e a felhőzet?
Hosszan, egy kissé hosszabban lélegeznék ki, egyszer, majd még egyszer, s talán 

már csak azért is, hogy... Ellenben a hóka-halovány sóhajtássá silányuló felszabadító 
kilégzés olyannyira bizonytalanul indul, hogy szinte röstellem magamat. Ilyetén kényel
metlen helyzetemben szobrozok. Az órám kis-, nagy- és másodpercmutatója egymáson. 
Ki gondol kire? Eszembe jut Évi és Imran, Janekék, Olióék, Charli, Imini bácsi, Pista 
bátyáék, Mariskáék, Terézék, Bartalosék, az elhallgató Péterék, Kovács, a nagycsalá
dos, és a négygyermekes, Metál Casting-os Laci, meg még ki nem, de Pöntyike, az ikres 
Erzsébet-nyakravalójával, Józsi a Corsával, Margiték, Béri, Ewchen, Hane, Harkály 
mami, Giláék, Tanodásnő, Jogászék, Szilágyiné, Rigó, Molnár úrék, Pali és Tamás, 
Főnővérke és a díjazott Mesterkonstruktőr... gyerekeikkel, unokáikkal, ahol van... 
messze, messze, más határon -  akik kitartanak a legyőzőnek mellett! Van látszata. Van 
mihez nyúlniuk. Ha a családban, rokonságban, baráti körben probléma merülne fel, 
rajtuk keresztül megy a hír életről, halálról. Jó kis gardróbot köszönhetek nekik; ter
mészetszerűen megadják a módját a ragaszkodás, a nagyrabecsülés kifejezésére. Maszek 
hordárként mi minden nem kerül utamba! A legnagyobb ínségben hathatósan segítőket, 
anyagiak hiányában, tőlem telhetően, irgalmasság, hogyan is szeressem? -  szétveti a 
mellkasomat az ezer fokos öröm. Boldogságomban zokogok -  levegőt most nem szabad
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venni. Erőt és jó  egészséget! -  hetedíziglen. Éljétek túl tenmagatokat... Jövőre már 
megindíthatnám az előnyugdíjaztatási procedúrát, csak hiányzik néhány munkaszerző
déses nap, azaz, hogy minden O.K. legyen, még száznyolcvan napig munkaviszonyban 
kell, kellene legyek -  ellenben... hagyjuk. Szüvecskéné asszonyság barátságos telkén, 
ebben a mini paradicsomban vetemény, gyümölcs, minden idejében, kellő mennyiség
ben megterem, virágzik egész évben a sok szép virág, de nincs almafája, hajt reggel 
négytől este tizenegyig, menet közben gondoskodik rólam is, ellát, kikészít, és amióta 
beenged, az alsóhelyiségben vagyok itthon, van két takaróm, a régebbi dolgaimat lemez- 
szekrényben őrzöm, mintha jo b b  napokra várnék, minden összevissza van zsúfolva, 
amit felveszek, abban is alszom, amiben járok, ingyen van, ajándék, segély a legutóbbi 
menekültáradat éveiből. Még lent Dekken, Egedre távozásom előtt jut a fülembe, hogy 
beindulnak az előre nem is tudható tektonikus mozgások. Akkor is, nem titkolom, szin
te megdermedek. Lehetséges? Minden lehetséges. Azaz, Ki vagy Mi vezérelheti a 
Bölcseket, akik a titkos Kormányzás örvényeit megtartva élnek és alkotnak? Ilyen és 
ennél is bizalmasabb kérdések merülnek, merülhetnek fel bennem... Akkor pedig...

Lám csak! -  kapok észbe.
Amikor már dübörög velem a csuklós. Zajosabb a farmotorosnál. Ha ekkor óhatat

lanul kiszaladna a számon, passzióból feltehető-e az akadémiai kérdés -  mi értelm e?... 
Vezérlő: a sugárzó fény!... No, tehát, hogy ne hergelődjek -  a legjobban fájó éberen 
veszíteni találomra nem zsenírozom magamat.



Varga István

Megbecsülendő értékeinkről
Dévavári Zoltán: Régi házak, régi történetek.

Életjel, Szabadka 2000.

A szabadkai Életjel Kiadó Eletjel Könyvek 84. köteteként ez évben jelentette meg 
Dévavári Zoltán Régi házak, régi történetek című kötetét. A szerző a munkáját műve
lődéstörténeti jegyzeteknek minősíti. Mint az általa írt, a könyv végén közölt Jegyzetben 
áll, a könyvben olvasható írások 1986. március 8-a és 1989. október 20-a között jelen
tek meg a szabadkai 7 Napban. A kötet összesen tizenkilenc írást tartalmaz. Feltétlenül 
ki kell emelni a könyvben található szemléltető anyagként közölt fényképek számát is: 
nem kevesebb, mint kilencvenhat korabeli fénykép (ezek között van néhány képzőmű
vészeti alkotás is) teszi a kötetet lényegesen gazdagabbá. A már említett jegyzetben 
Dévavári Zoltán az olvasó tudomására hozza, hogy ilyenirányú tevékenységét a jövő
ben is folytatni szándékozik. A könyv záróoldalán a könyv egyik recenzense, a nemrég 
elhunyt Magyar László, fejezi ki elismerését a könyvvel kapcsolatban.

Amikor elolvassuk az első írást (címe Fekete Sas és Arany Bárány) teljes mértékben 
elfogadhatónak találjuk a kötet címét: házakról és épületekről, illetve a valaha bennük 
lakó emberekről szól. Azonban már a következő írást (s aztán a többieket) olvasva 
rájövünk, hogy a könyv címe nem a legszerencsésebben választott, mivelhogy az összes 
többi írás (kivételt képez Az utolsó szemtanú című) tulajdonképpen életrajzok vagy 
életrajzrészletek azzal, hogy legtöbbjükben említés történik arról is, hogy a tárgyalt sze
mély hol lakott Szabadkán és ezt fénykép szemlélteti. Más szóval: a régi házak vagy 
háttérbe szorulnak vagy egyáltalában kimaradnak és az előtérbe egyértelműen a törté
net „hőse”  kerül. Arra is hamar rájövünk, hogy az írások javarésze valamilyen 
évforduló (vagy mint Oláh Sándor esetében: kiállítás) alkalmából íródott. Legtöbbjük 
esetében épp az évforduló említése jelenti a bevezető sorokat és utána következik az 
illető személy életútjának leírása, illetve életművének felsorolása és felmérése. Dévavári 
Zoltán ezekben a bevezető m ondatokban kifejti, miért találta érdemesnek megírnia cik
két. Ez szinte mindig azért történik, mert úgy vélte, „hősei”  érdemtelenül a feledésbe 
merülnek holott életük és elsősorban életművük Szabadka városához kötődik és időt
álló értéket jelent. Épp ezért a Régi házak, régi történetek kétségbeesett és figyelemre 
méltó vállalkozás a felejtés ellen. Sok szempontból merész vállalkozás is, mivel korunk 
embere a jelenben él, lassankint jövője  sem érdekli, nemhogy a múltja.

Vannak a kötetben olyan írások, amelyek elején lexikonból átvett, szószerint idézve 
azt. szócikkek állnak. Ez olyankor fordul elő. amikor a könyv szerzője minden valószí
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nűség szerint nem rendelkezett elegendő anyaggal és ilyenkor kénytelen volt csak erre 
a forrásra támaszkodni. Az esetek óriási többségében azonban annak lehetünk tanúi, 
hogy Dévavári Zoltán igen gazdag, városunkban szinte minden kétséget kizáróan leg
nagyobb nyomtatott anyaggal és ismerettel rendelkezik a tárgyalt témával kapcsolatban. 
Leszögezhető, hogy ezt a könyvet most és itt csak ő volt képes megírni. De visszakanya
rodok vizsgálódásom igazi tárgyához, azaz: hogyan írta meg Dévavári Zoltán cikkeit 
(mert a közöltek hitelességéről nem szólhatok, hiszen egy részt a szerző szavahihető
sége kétségbevonhatatlan, másrészt pedig e sorok írójának ismeretei a témával kapcso
latban egyenesen jelentéktelenek), mondanivalóját hogyan vetítette ki az olvasói felé. 
Nos, a szerző számára ebben az egyedüli támpontot könyvének írásakor az írott adatok 
jelentik. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a cikkek írásakor rendelkezésre álló adatokat, 
amelyek könyvekből, folyóiratokból és irattári dokumentumokból származnak, mind 
felhasználta. Természetesen a levéltárakban és irattárakban biztos még akadnak 
meglapuló, porlepte dokumentumok, amelyek még nem kerültek elő és esetleg gazdagít
hatják ismereteinket. Tehát Dévavári Zoltán alaposan „felvértezve”  vágott neki 
cikksorozat megírásához. Az esetek többségében érezhető, hogy milyen csata eredmé
nye lett a cikk: az újság által „behatárolt”  terjedelem és a szerző ismereteinek 
gazdagsága vívott állandó harcot egymással. A szerző más forrásokból szerzett ismeret- 
anyaga képezi az írások tartalmának a javát. Ezt a gazdag ismeretanyagot Dévavári 
Zoltán két módon közli az olvasóval: vagy «zószerint idézi a begyűjtött anyagot, vagy 
saját szavaival átmeséli őket. S ekkor derül ki, hogy azokról az emberekről, akik váro
sunk művelődési életében fontos szerepet játszottak, elég sok kiadvány jelent meg az 
utóbbi évek folyamán. Ez azt jelenti, hogy Szabadkán igenis létezik múltkutatás, bár 
szervezettsége erősen kétségbe vonható. Legtöbbször magányos megszállottak csodála
tos vállalkozásairól van szó, előttük csak elismerésünket fejezhetjük ki.

Igencsak hosszú lenne azoknak a könyveknek a jegyzéke, amelyeket Dévavári 
Zoltán cikksorozatának megírásakor „segítségül hívott” . A helybeliek közül említsük 
meg tisztelettel Garay Béla, Gajdos Tibor, Kenyeres Kovács Márta, Sáfrány Imre, 
Almási Gábor, Hangya János és Pavao Bacié nevét. Az ő munkálkodásuk eredményei 
nélkül Dévavári Zoltán nem írhatta volna meg e könyvét. Neki sokat segítettek a tár
gyalt alakok önéletrajzi írásai is. Olvashatunk részleteket Blaha Lujza, illetve Lányi 
Hedda naplójából, Oláh Sándor önéletrajzából, Csáth Géza feljegyzéseiből. A harma
dik írott adatforrás a különböző újságok és folyóiratok. Ezeknek se szeri, se száma. 
Vonatkozik ez bizonyos szempontból a felhasznált lexikonokra is, de az ő számuk azon
ban érthetően jóval kisebb. A fentiekben csak vázlatosan felsorolt forrásművekhez 
társulnak a szerző kutatásai és feljegyzései, például az Oláh Sándorral készített, mag
netofonszalagon rögzített interjú. Ami a szerző kutatásait illeti, sajnos nem található 
egyértelműen kinyilatkozás arról, hogy hol, például melyik levéltárban végzett kutatá
sokat. Ettől függetlenül, bár az idézett adatok hitelességéhez természetesen kétség nem
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férhet, de bizonyos homályosságok tapasztalhatók. Tudniillik, noha az esetek óriási 
többségében a szerző egyértelműen megjelöli, mit és honnan idéz, vannak olyan részle
tek, az úgynevezett „átmesélési”  szakaszokban, hogy nem tudjuk, valamely használt 
jelző (a szerző nagy előszeretettel alkalmazza őket) az átmesélt forrásmunkákból szár
mazik vagy egyszerűen ő „találta ki” . T öbb  ilyen összemosódást vehetünk észre. 
Jónéhány alkalommal Dévavári Zoltán olyan leveleket idéz, amelyek, úgy tűnik, eddig

Csóvics Ilona: Önarckép, 1 9 0 3 . , olaj
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ismeretlenek voltak a nyilvánosság előtt. Nos, ezek helye és feltárójuk neve (Dévavári 
Zoltán maga vagy más valaki) ismeretlen marad. Néhány alkalommal kellő tisztelettel 
említi meg Magyar László nevét, mini aki az illető kordokumentumot felfedezte, de ezen 
alkalmakon túl van még néhány homályosság. így például könyvében olvashatjuk 
Zomborcsevics Vince kél levelét: az egyik forrása ismeretlen marad, a két idézett Han- 
gva-levél forrásáról szintén nincs adat. akárcsak Bogié Popovic 1949-ben Oláh 
Sándorhoz írt leveléről. Vojnies Oszkár végrendeletéről, Malachowski László, tanács
nok, eddig ismeretlen leveléről a várostörténet megírásával kapcsolatban. Ezek a 
hiányosságok, amelyeket talán inkább pontatlanságnak minősíthetnénk, nem vonnak 
le szinte semmit a könyv értékéből. Visszatérve az írások szerkezeti felépítésére, az 
életpálya összefoglaló áttekintését legtöbbször valamilyenfajta tömör és összegező 
véleményezés zárja le.

Röviden ki kell térni Az utolsó szemtanú (Megkésett nyomozás egy évforduló kap
csán) című írásra, amely szerkezetében és másban eltér a kötet többi írásától. Tudniillik 
a szerző valóságos „detektívmunkára”  vállalkozott amikoris Regőcén felkereste Rabata 
Rozáliát, aki Csáth Géza öngyilkossági szándékáról és végrehajtásáról közölt vele még 
ismeretlen mozzanatokat. Ez az írás teljes mértékben eredeti, de véleményem szerint 
inkább kuriózum, egy részletkérdés feltárása, amely a Csáth-mű tanulmányozását ter
mészetesen nem befolyásolja. Hasonló detektívmunkát, valóságos nyomozást jelentett 
annak a háznak a pontos felkutatása ahonnan Lányi Ernőt temették. Itt már érezhető 
Magyar László monomániákus tisztelete az apró adatok iránt. Ebben az esetben 
Dévavári Zoltán méltó kutatótársa volt.

Minek tekinthetjük ezt a könyvet? Maga a szerző Iványi Istvánról írt cikkében 
(Szabadka monográfusa) megjegyzi: „Nem tanulmányt írunk, hanem -  sorozatunk je l
legéből adódóan -  vázlatos pályaképet adunk róla” . Amikor ezt a megjegyzést 
felhasználva igyekeznénk meghatározni a Régi házak, régi történetek műfaji hovatar
tozását, feltétlenül szem előtt kell tartanunk a tényt, hogy a cikkek egy hetilap számára 
készültek, tehát az átlagolvasó igényeit kielégítendő módon, de ugyanakkor attól 
(annál) jóval többet nyújtva. így aztán könyv formájában a sorozat egy meghatározha
tatlan hibridnek tűnik: nem szokványos újságcikk, nem tudományos közlemény, hanem 
a kettő közötti valami, egyfajta közbülső műfaj. Ha az elfogadott tudományos-népsze- 
rűsítő irodalom jelölést használnánk, azzal sem sikerülne műfajilag behatárolni ezt a 
könyvet. Mint már többször említettem, a könyv megdönthetetlen adatok sokaságát tar
talmazza (emiatt részben tekinthető akár félig-meddig tudományos kiadványnak), de 
egy dolog miatt mégis a napi újságírás területére csúszik át. Ez a dolog pedig a szerző 
nyelvezete. Tudniillik Dévavári Zoltán egy kissé archaikusnak ható újságírói nyelven 
szól olvasóihoz, mint már említettem: impresszív jelzőket használ, nem riad vissza a 
nyelvi túlzásoktól amikor dicsér, egyáltalában a cikkek nyelvezete túl patetikus, egyes 
szakaszaiban elmúlt korok alkalmi ünnepi beszédeire emlékeztet. Utalnánk ezzel kap
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csolatban a választott címek szárnyaló és enyhén dagályos jellegére. Egy-egy életút 
elmondásakor a szerzó' hajlik az enyhe regényesítésre, eszményesítésre és túlbecsülés
re. Úgy viszonyul hőseihez, mint, ahogyan azt Oláh Sándorról mondja: „ . . .  lehet, hogy 
elfogult vagyok művészetével szemben.”

A sorozat, és belőle a könyv, azért készült, hogy felhívja az olvasók figyelmét arra, 
hány jeles ember élt a városban a múltban. Méghozzá igen gyakran méltatlan körülmé
nyek között s nekünk, az utókornak, jutott az a feladat, hogy emléküket feltámasszuk, 
tevékenységüknek szobor vagy emléklap elhelyezésével adózzunk elismeréssel. 
Dévavári Zoltán kutatásai alapján arra a megállapításra jut, hogy Szabadka e tekintet
ben hálátlan volt alkotó polgáraival szemben. Ugyanakkor ösztönszerűleg felvetődik az 
a kérdés is, hogy milyen értékeket képviselnek azon alkotók művei, akik e kötetben sze
repelnek. Leszámítva Csáth Gézát, aki valójában, mint utólag kiderült, európai 
színvonalú alkotó volt, a többiek művei korántsem jelentenek olyan értéket, mint ami
lyet Dévavári Zoltán tulajdonít nekik. M ondjuk, az a tény, hogy mindegyikük neve 
szócikkben szerepel valamilyen lexikonban korántsem jelenti azt, hogy művészetük 
maradandó értékeket hordoz magában. Mert mindegyik lexikon szerzői értékmér
céinek tükre, azok pedig a korabeli közízlés termékei. A lexikon bizonyos szempontból 
hasonló a bélyegkatalógushoz: megtalálható benne mindenki, aki valamilyen művésze
ti ágazatban tevékenykedett, de ez még korántsem értékmeghatározó. Az pedig, hogy 
egy lexikon kiről hány sort közöl, az valójában erősen korhoz, azon belül pedig gyak
ran ideológiához kötött. Épp ezért Dévavári Zoltán dicsérő jelzői túl hangzatosak 
(akárcsak egy-egy írásának címe), hogy ne mondjam dagályosak. Gyakran hasonlítanak 
az idézett korabeli újságcikkek hangnemére, amelyek ma már inkább megmosolyogtat
nak, nem pedig fellelkesítenek, mint a korabeli olvasót. Összegezve tehát azt 
mondhatnánk, hogy a felsorolt és bemutatott alkotók a városban valóban jelentettek bi
zonyos értéket, de ezen túl már kevésbé. A szerző, némileg didaktikus felhanggal, 
mindenhol értéket akar felfedezni és ebbéli igyekezetében határt nem ismer.

A fentiek ellenére a Régi házak, régi történetek olyan kiadvány, amelynek mindegyik 
gondolkodó és értelmiségi szabadkai polgár könyvtárában a helye (azzal, hogy el is 
olvassa). Sőt: célszerű lenne az iskolákban is terjeszteni, tudják meg a fiatalok, hogy 
régebben is éltek emberek ezekben a házakban és alkottak már. Mert Dévavári Zoltán 
számára, úgy tűnik, s ezt fogalmazza meg Jósé Saramago, portugál Nobel-díjas író 
legfrissebb regényében is (Minden egyes név), a múlt állandóan jelen van, a „holtak és 
az élők együtt”  képezik a jelent. Mi, a város lakói, egyértelműen hálával tartozunk 
Dévavári Zoltánnak azért, hogy megírta cikksorozatát. Minden valószínűség szerint 
bőven rendelkezik még anyaggal és ismeretekkel más szabadkai alkotókról és a sors 
megengedi neki, hogy leírja róluk mondanivalóját.
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Irodalmi, művészeti, kritikai és 
társadalomtudományi folyóirat

2000. XXX. évfolyam, 4-6. szám
Megjelenik évente négyszer

Szerkesztőség: Beszédes István, Dudás Károly, Fekete J. József, Kiss Gusztáv, 
Lovas Ildikó (fő- és felelős szerkesztő). Mikola Gyöngyi, Mirnics Károly, Siflis Zoltán, 
Ltasi Csilla.
Lektor: Szabó József 
Tipográfia: B.L

Az üzenet megvásárolható:
Szabadkán: a Limbus könyvesboltban (Boris Kidric 6.) és a Danilo Kis 
könyvesházban (Köztársaság tér 16.)
Zentán: a Városi Könyvtárban (Petar D rapsin l6-18.)
Zomborban: a Lilás Könyvkereskedésben (Venac Radomira Putnika 24.)

Előfizethető a Književna zajednica -  Iróközösség, Subotica 46600-678-6-8077 -  
Üzenet zsírószámlán. Kérjük, hogy a befizetésről szóló bizonylatot küldjék el a 
szerkesztőség címére. Ara: 20 dinár. Előfizetési díj egy évre: 180 dinár -  egyetemi 
hallgatóknak és diákoknak az előfizetés egy évre 90 dinár.

A szerkesztőség címe: 24000 Subotica, Lazar Nešic tér 1/VII. 84-85.
Levélcím: 24000 Subotica, Pf. 159. Tel.: (024) 555-333/282-es mellék.
Alapító: Szabadka Község Képviselő-testiilete.
Kiadja a szabadkai Iróközösség.
\ kiadóhivatal címe: 24000 Subotica, M. Corkij u. 8/1.

Tel.: (024) 553-042, fax: 552-521.
Y l  ISSBN 0350-493X.
Készüli a szabadkai Grafoprodllkt nyomdában. Igazgató: özvegy Károly.

Az Üzenet a világhálón:
E-inaíl: lovas@eunet.yu, durnas@sksyu.net

A szám megjelenéséi az Illyés Közalapítvány és a Nyílt Társadalomért
Alap t á m o g a tt á k .

mailto:lovas@eunet.yu
mailto:durnas@sksyu.net


C sincsák  Elem ér. M e ren g ő , akvarell




