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� Benedek Miklós

péntek

izzadt volt a homlokod amikor reggel rám néztél .
valamit mondtál talán fontosat .
félálomban hallottam morogtam valami válaszfélét .
amikor később felébredtem már csak néhány gyűrődés voltál a lepedőn .
kávét főztem magamnak a cukor elfogyott .
csörgött a telefon az üzenetrögzítő megkért hogy mondd el amit akarsz .
úgy beszéltél mintha nem is a rögzítőhöz hanem egyenesen hozzám szólnál .
lehúztam a vécét és munkába indultam .
a ház előtt belerúgtam öt kisebb kőbe egy féltéglába és kiborítottam 

a szemetest .
leintettem a második taxit és elmentem a munkahelyemre .
kirúgtak és egész délután a kocsmában voltam .
tízkor értem haza a kutya éhes volt szétrágta a párnákat .
meghallgattam az üzeneteket egy érkezett tőled .
megetettem a kutyát és lefeküdtem .
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Tájékozódási futás

a legtöbben fekete péternek szólítottak
téged pedig sziverinek
futottunk a kivilágítatlan utcán
azt hitték
valamiféle fennkölt ábrándokat
kergetünk
pedig valójában 
alig húsz perce keltünk fel
egy kocsmaasztal mellől
és mindenféle előzetes
egyeztetés nélkül
futni kezdtünk
miközben erősen szorítottuk egymás kezét

(a nevemet onnan kaptam
hogy részegen fekete filccel kereszteket
rajzoltam az arcomra
te pedig azért lettél sziveri
mert állandóan náthás voltál
és az orrod mindig taknyos volt)

szóval futottunk
már magam sem tudom mióta
amikor arról kezdtél beszélni
hogy milyen érzés is lenne 
így futás közben megdugni
néhány részeg egyetemista csajt
én szemérmesen elfordultam
és inkább a fákra figyeltem
amelyek mellett elsuhantunk
te pedig az arcom elé toltad az arcod
és kiöltött nyelvedet kígyóként mozgattad
miközben magas hangon nyögést imitáltál
én pedig csak az útra koncentráltam
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hogy nehogy elessünk
hisz épp egy meredek lejtőn futottunk
lépteink természetellenesen hosszúra nyúltak
és kedvem lett volna 
öklömmel a pofádba vágni
vagy egy utcakővel szétverni 
a fejed
de inkább még nagyobb
sebességre kapcsoltam
kikerültelek 
és húztalak magam után
és napok óta lejtőn lefelé rohantunk
amikor azt vettem észre
hogy a lejtő egyre enyhébb
és egyre nehezebb a tempót tartanunk
és rájöttem
hogy ez már a telecskai-dombok vége
innen már csak a sima semmi terül el
és a dunáig még fákkal sem fogunk találkozni
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Üzenet
(cenzúrázott változat)

volt ez a két falu
zöldhegy és magashegy
körülvéve végtelen
fenyvesekkel

rossz nyelvek szerint
itt megállt az idő
na nem úgy
itt is laptoppal
tablettel
okostelefonnal járkál mindenki
az idő csak az emberekben állt meg
mert a legutóbbi
meg nem mondom
mely párthoz tartozó
polgármester
úgy döntött
eddig s ne tovább
azóta a toronyóra sem jár
senki sem tudja hány óra van
vagy azt hogy melyik
hónapban is járunk
reggel szulejmán
délután sila
este éjjel-nappal budapest
télen kivirágzik a karácsonyfa
tavasszal az a néhány satnya
meggy és ringló
nyáron learatják a rozst
ősszel pedig mindenki
elmegy a tescóba
az értelmiség
schubertet hallgat
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és coelho fölött
maszturbál

a két falu határán
pattanásig feszült idegekkel
felsorakoznak a seregek
de nem történik semmi
kezet szorítanak
és hazamennek
havat lapátolni
majd minden 
kezdődik elölről
a papokat megtáncoltatják
és várják az esőt

a származásukat titkolják
mítoszok keringenek
a hős elődökről
valójában itt is 
mindenki csángó
és őseik valahonnan
a hegyeken túlról
rohantak ide
csak szégyellik
még saját maguk 
előtt is
így hát mást mesélnek
a turistáknak
akik népviseletben
szaladnak végig a főutcákon

negyvennyolcban 
igaz hazafiakként
halomba hordták 
a német fejeket
másnap
egy másik halomba
odahordták a németek aranyát
majd mindenki
elfutott
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negyvenötben újabb halmok
német fejekből
és aranyból
majd futás stb .

a turisták özönlenek
néhány száz márkáért
botokkal ütik őket
és miután megkapták
a kívánt adagjukat 
elégedetten távoznak
a községből

jövőre újabb vendégek
újabb felújítás
újabb fesztivál

kedves barátaim
a cékla levele 
térden fölül ér
ideje szüretelni

(persze könnyen beszélek 
innen a síkságból)
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� Antalovics Péter

A boldogság szerkezete

mellettem feküdtél hajnali egytől reggel nyolcig .
nem terveztük, talán csak gondoltunk rá titokban .
ez volt az első alkalom, és tökéletesen ment minden .
olyan természetesen, mint belélegezni a hajad .

úgy aludtunk egymás mellett, mint a halottak . vagy 
csak azt álmodtuk, amit a másik nem mer kimondani, 
még most sem . én nem fogom megtagadni, hogy 
ilyen vagy bennem . egyszerre halál és születés .

talán így jönnek létre elmémben az új eszmék . mert 
sokat tanulok tőled . nem kimondani, amit valóban 
felesleges . a beszéd önmaga verse, ezért kell óvatosan 
bánni a szavakkal . mellettem fekszel nyers valódban .

a boldogság nagy, súlyos szerkezet, üres helyekkel .
csak állsz az időtlen térben, és biztos nyugalommal 
rámutatsz pontokra . ezek a szükségleteid, ezek a vágyaid, 
ezek a fájdalmaid . arcodba lóg hajad, ahogy mesélsz .

ennyire egyben vagy, és ez nem csak látszat . jól ismer-
ed saját működésed, engem pedig végletekig vonz a 
magabiztosság . hiába vagyok félig gyerek, melletted 
kiveszik belőlem minden infantilizmus . idehajolsz

mellkasomra, a reggeli fények átjárják a szobát .
hamarosan el kell menned, de most könnyebben tör-
ténik az elengedés . az idő önmagába fordul, olyan
természetesen, mint nyári éjszakán a csillaghullás .
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lüktet benned a megmagyarázhatatlan, bonyolult élet-
igenlés . pezseg arcod, ahogy kiejtesz finom hangokat
lágy ajkaidon . bőröd érzékeny, minden pórusodból 
szivárog a szépség érthetetlen, elviselhetetlen illata .  

*
látod, önmagam akartam megérteni, végül csak leírtalak .
kint nincs nyár, sem csillaghullás . csak tél, amibe vágytalak, 
és ahol, ha akarod, leszek neked nagy, kényelmes kabát .
mellettem fekszel . mellettem a tested, jótékony falak .
a kimondott szó szent, a vers, a forma megtalálja magát .

Távoli tûz*
eljöttem hozzátok, ti új, ismeretlen örököseim .
ahogy felém hajoltok, szemeitekben ég a bizony-
talanság . új földön lépek felétek, s arcotokon új
hatalom feszíti a bőrt .  
az ég szólt hozzátok . a végtelen ég, s magam is el-
törpülök a végeláthatatlan árnyú alakok mögött .
új kincseket tárok elétek . mert belőletek nő a vágy,
ha kell, amit elértek .
körülöttem a szolgák: megzabolázni egy új ország
új népét . s új ingerek: képek, hangok, illatok, tapintások
után felépíteni a vágyott világot . mindez nem több
egyszerű azonosulásnál .
te ismeretlen, idegen táj! benned találom meg sok üres év
után magam, pusztuló vidéken a fejlődést . hagyom, 
hogy rám hulljon az idő örökké rendezetlen, ezernyi
széttöredezett szirma .  
koponyátokban pihen a szenvedés . szervezett társadalommá
alakítani, ami fejemben születésem óta egészként él .
ti vagytok bennem az ösztön, ti vagytok a szellem, mi felemel,
ha emberi arcom elfárad . 

* (Zsoldos Péter: Távoli tűz)
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� Tépõ Donát

Kövérhölgy
Néhányan áthajolnak a drótkerítésen, meg olyan is
akad, hogy hintáznak az elektromos vezetéken, de
nálunk a családban mindig is a mértékletességen
volt a hangsúly .

Én nem mászom meg a lángot, csak diszkréten, nem olyan
nagy ügy léket vágni egy szüfrazsetten, csak itt éppen
eléggé diszlokált már a lét ahhoz, hogy higgyél nekem:
soha nem nyertem .

Mert túlélni tanít e morál, de közben olyan, mintha
megnyesett tizracserjék közt kóborolnál, ahol végtelenre  
festik a fingot, és farkasszőlőt zabálva arra gondolnál: 
már a zene sem kell .

Ha akarod, megharcolok ezért itt, csak olyan fárasztó,
hogy mindennap fahrtolok is egy kicsit az élvezettel,
és ahogy az idő elszáll felettem: acsarkodok az élettel,
míg a Kövérhölgy énekel .

szerenád
régen tankok jöttek ma meg bankok
[végül] az idő szélén az embert utoléri az élet
viharvert rothadó suhancok
ferdülnek az utcán el és dülöngélnek
[még] az álnok hold is egyet kurjant most:
az is kész van amelyik nem is szív
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ványolt arcukról foszlik az unalom
[testükön] a feledés fénylik mint elixír
aztán odaadják magukat csupaszon
az eszméknek mint mindenki más
[cafrangos] elméjük felfut most furfangost:
kifakad a mérgezett identitás

a kapu előtt az utolsó kurrogó bohóc
megtébolyultsággal szökell fel az égig
szemére szikkad az est szívén homokgombóc
sírnak a csillagok ahogyan végignézik

Söralátétvers
Habhatatlanság

Ma este ünneppel nyit a Beer Bár:
a kérdés felhabzik, hogy mennyit bírnál
meginni? Nem árthat néhány pint tán –
gondolod, és egy Bajor habos mellé csapódsz
midfárernek, hogy egy kicsit szórakozz,
amíg az emberek a péntekből sörmintát vesznek:
a zenegépnél épp eldől egy Belga meggyes,
amott meg a szőke hollandok bolondoznak –
a csaposok aratnak, mert a búzalé száz százalékban
jól megy a meccshez – na ehhez mit szólsz: 
részegen kolompolnak az import lágerek,
hogy minden Világos, és a világ már kerek,
aztán egy barna ír valami kocsmaslágert a falra ír 
fel – itt nem úszod meg józan ésszel: kezed a
korsót húzza, jókedvedet meg egy Borsodi Búza 
sarkantyúzza meg .
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� Miodrag Kojadinoviæ

McKellar vendéglõsné asszony 
kvártélyában, a Béke kikötõben

A zápor éppen akkor eredt el, amikor az ablak mellett elsuhant a tábla, 
amely jelezte, hogy megérkeztünk a dédapám falujába . A cseppek erőtelje-
sen kopogtak az emeletes busz lapos tetején; azt hittem, jégeső, de az ab-
lakból nem jég látszott, hanem csak kövér esőcseppek, amelyeket egy-egy 
erős széllökés odavetett . A sofőr gyakorlottan kanyargott a tenger feletti 
meredek sziklafalon fekvő település szerpentinjein, amíg ki nem értünk 
a fennsíkra . Az egyenes úton két perc után megállt a jármű, és a vezetője 
belemotyogott valamit a mikrofonba .

Úgy tűnt, hogy már túl régóta állunk az állomáson, amikor a felső 
emelethez vezető lépcsőnél felbukkant a vezető feje . „Ez az ön állomása, 
uram!” – szólt rám sürgetően .  Magamhoz vettem a hátizsákom a mellet-
tem lévő ülésről, és lassan megindultam a lépcsőn lefelé .  Nem volt kedvem 
kimenni az esőre . Amikor Londonból Brightonba indultam, nem akartam 
magammal hozni az ernyőmet . A sofőr türelmetlenül intett, az irányt mu-
tatva . „A vendéglő öt percre van innen a mellékúton lefelé” – mondta .

Abban a pillanatban, amint kiléptem, már tovább is hajtott, az ajtók 
sisteregve csukódtak be, miközben a piros double-decker elhaladt . Ekkor 
pedig, valamilyen csoda folytán, elállt az eső, a nap sugarai előtörtek a 
felhők mögül, s a szűk utacska melletti fasor levelein visszfénylettek,  mint 
az ünnepi díszek ékkövei . 

Felhajtottam a bézs színű lennadrágom mandzsettáit, nehogy összepisz-
koljam a pocsolyákban gázolva . Számolgattam: egy óra séta hat kilométer, 
tehát tíz perc egy kilométer, tehát Kellarék vendéglője legfeljebb ötszáz mé-
terre lehet innen . A zápor elmúltának örömére valahol még egy madár is 
elkezdett csicseregni, egy éles hangon  ismételt, egyszerű hívogatót .

A vendéglői komplexum három épülete úgy nézett ki, mint valami 
össze nem illő egység, mint amikor a gyerekek egymás mellé helyezik a 
zsiráf, a jegesmedve és a dinoszaurusz formájú játékaikat . A két újabb, a 
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kocka alakú, világossárgára volt festve, a régebbi pedig vakolatlan dísz-
téglás volt, amely valamikor kárminvörös lehetett, de idővel megszürkült,  
fehér stukkóval az ablakok körül és magas oromfallal felettük .

Kinyitottam a messzinghálós, sárgás üvegű ajtót, és beléptem a nem túl 
nagy, de ízlésesen kialakított előtérbe, ahol egy kovácsoltvas csigalépcső 
tűnt a szemembe, amelynek három pihenőfordulóján nagy cserepes pál-
mák álltak .

– Kellar’s Inn? – kérdeztem az idős hölgyet, aki a pultnál ült .
– McKellar’s garden Inn, uram! – válaszolt . Ősz haja volt, amelyet konty-

ba fogott össze,  sötét ruhájának merev alsó gallérján barna csipkét viselt .
– Van szabad szobájuk?
– Igen, egy franciaágyas . Az úr egyedül van?
Amikor kimondta, hogy Sir, azaz uram, eltúlzottnak  tűnt, mint mikor 

az edinburghi vár őre mondta ki a szót, aki felséges uramnak (Sire) szólított, 
valószínűleg azért, mert az utazási iroda fizetett neki, hogy játssza el, hogy 
ő egy régmúlt időből idetévedt személy . A recepciós hölgynek viszont nem 
volt oka arra, hogy így szólítson . Vajon ő is valamilyen szereppel megbízott? 
– kérdeztem . – Vagy talán igazgató, ezzel az úri öltözékével és tartásával? 
– Ó, dehogyis, uram – mosolyodott el –, már régóta nyugdíjas vagyok . A 
fiam a tulajdonos és a menedzser . El kellett mennie a lóversenypályára . 
Megbetegedett a lova . Két évvel ezelőtt vették, s még csak most érett meg 
a versenyzésre . A fiam és a menyem elmentek megnézni . Az unokám pedig 
nem engedte, hogy nélküle menjenek . Kellemetlen ez az egész . Ő pedig 
felajánlotta a segítségét . Mert hát, ugye, még nincs szezon . Főidényben 
három helyi fiatalember is segít nekik . Láthatnám az úr útlevelét?

Odanyújtottam neki a kék, királyi címeres könyvecskét, hogy beírjon 
a vendégkönyvbe .

– Az úr kanadai? De Szerbiában született, ugye? – kérdezte . Megje-
gyezte, hogy nem sok vendégük van Szerbiából . Kanadából még jönnek, 
de nem annyian, mint az ausztrálok . A szomszédos falucskából hetven 
évvel ezelőtt a lakosok fele kiköltözött Ausztráliába . Most az ő leszárma-
zottaik jönnek, hogy felkutassák a múltjukat . . . – mondta .

Teljesen kiment a fejemből, hogy a kanadai útlevelemben ott áll az 
adat, hogy Szerbiában születtem, legalábbis rövidítésként a kis városka 
neve mellett, amelyről valószínűleg még sohasem hallott . Egyáltalán, ho-
gyan tudta az idős asszony ezt kikövetkeztetni? Oh, igen, az -ić végződésű 
vezetéknév a SrB rövidítés mellett; hogy nem jutott eszembe?

– Valójában – bizonyos értelemben – én is a múltamat keresem –, 
mondtam neki, és mosolyogtam . A hölgy szeme egy pillanatra könnybe 
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lábadt, majd lezseren folytatta:  – Az ön édesanyja biztosan brit, mert a 
vezetékneve alapján nem mondanám, hogy angol származású .

Igen, McKellarné, a maga ír vezetékneve alapján sem lehetne ezt el-
mondani, gondoltam . De mégsem mondtam ki . – Igen, bizonyos vonat-
kozásban brit származású vagyok – mondtam . – De mondja csak, egész 
véletlenül, ismer-e szerbeket? Itt Peacehavenben, a Béke kikötőjében .

– Nem – vágta rá gondolkodás nélkül az idős hölgy .
– Egészen biztosan nem? Egyetlenegyet sem? – erősködtem . A hölgy 

kissé mesterkélt, színpadias pózt vett fel, mintha erősen gondolkodna, 
majd megismételte a tagadó választ, melyhez kétszer is megrázta a fejét .

– Ilija Kojićot Wally roadból, a Völgybeli útról? Amikor meghalt, az 
édesapám eljött, a McKellar családnál szállt meg, vagyis gondolom ma-
guknál, akik házibarátai voltak a dédapámnak . Nos, ez az Ilija Kojić az 
én dédapám . Az édesapám pedig talán itt volt maguknál . Az édesanyám 
és ő is voltak már itt, de nem maguknál . Amikor Ilija tata halálán volt, 
édesanyám sehogy sem tudott eljönni,  pedig  az ő nagyapjáról volt szó, 
így édesapám jött el . Tizenöt évvel ezelőtt . Habár ő két épületről beszélt, 
nem háromról .

– Ó, Kogyi úr! Hát persze, Kogyi urat ismertem . Amikor Kogyi úr 
a kórházban volt, a halála előtt volt itt egy férfi Szerbiából . Az a maga 
édesapja volt? Valóban, akkor csak két épületünk volt . Négy évvel ezelőtt 
hozzáépítettünk még egyet .  De maga kanadai, uram . És a maga apja 
Szerbiából jött?! Nem Izraelből? A mi szemünkben Kogyi úr zsidó volt . 
Noha Szerbiából .

Miről beszél ez az idős hölgy? A dédapám szerb nemzetiségű volt . 
Ebben egészen biztos voltam . Szlavája is volt, Szent Sergius és Bacchus 
vértanúk ünnepe . Bár dédanyám – a dédapám feleségének – nagyany-
ját Sarának hívták, és ami az etnikai hovatartozását illeti, valahogy úgy 
mondták, hogy „ki tudja, hogy mi volt, rá senki sem emlékszik, nem élte 
meg az időskort” .

Abban a városkában, amelyben a dédapám és a dédanyám éltek a 19 . 
század közepe táján, az osztrák megszállás alatt, a 18 . század elején, há-
rom zsidó és négy vlach családot jegyeztek; a dédanyám nagyanyja idején 
pedig alig néhány zsidó család élt Negotintól háromórányi gyaloglásra, 
viszont sokkal többen éltek a határon túl, félnapi lovaglásra, Vidinben, 
az oszmán reformkorszak utáni Törökországban . Élt ott egy Sara, ritka 
szép lány volt, aki a leányiskola végzős osztályából megszökött egy érett-
ségiző fiatalemberrel, akibe szerelmes volt, és a vallását is megváltoztatta 
azért, hogy férjhez mehessen hozzá, amivel igen nagy botrányt keltett 
abban a kisvárosban, ahol a szülei éltek . Évekig nem látta őket, és az 
anyja is csak a halála előtt bocsátott meg neki . Az újságok is írtak erről .
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Elköltöztek, ezt írta a L’hebdomadaire bulgaro-occidental, teljes hetven 
kilométerrel odébb, egy másik országba, a szabad Szerbiába, dolgozni kezd-
tek, volt kevéske pénzük, amit a fiatal vőlegény szüleitől kaptak . Először 
ők is vonakodtak, de megenyhültek, miután megszületett az első unoka . 
Nehéz megmondani, hogy ő volt-e a szépanyám . Egyébként a dédanyám 
egész biztosan szerb nemzetiségűként nőtt fel, így miért is beszélt volna a 
dédapám valami bizonytalan eredetű újsághírről, és pont az angliai emigrá-
cióban, a nőnek, aki . . . mije is volt? A barátnője? Csak a barátnője . . .?

Mindannyian feltételeztük, hogy a dédapám és a „házvezetőnő” között –  
aki kétszer-háromszor hetente két órán át takarította a házát – a kapcsolat 
több volt mint üzleti . Ezt a szüleim és a nagynéném már sejtették, akik 
az 1960-as és 1970-es években meglátogatták néhányszor, és a nagyapai 
nagybátyám is, aki nyugdíjasként Berlinben élt vendégmunkás feleségével, 
és minden évben elutazott Angliába az apjához, amíg a dédapa meg nem 
halt . De ez az asszony már akkor is vendéglős volt . Ugyanakkor – mint egy 
szolga – karbantartotta az idős bevándorlók házait is .

– Azt hiszem, téved, hölgyem – mondtam . – Az én dédapám szerb 
volt . Keresztény . Maga valamit rosszul hallott . Vagy rosszul értett . Vagy 
elfejetette . . . régen volt .

– No de lehetséges, hogy maga nem tudja jól, uram? – kérdezett az 
idős hölgy . – A maga felmenője nem volt keresztény . Sosem jött velünk a 
templomba . Megtagadta . 

– De hát ez protestáns templom, hölgyem! Anglikán . Ő pravoszláv 
volt . Szerb . Azért nem ment . És szabadkőműves is volt . Azt hiszem, ők  
nem járnak templomba . Zsinagógába sem, egyébként . Mecsetbe se vagy 
mibe már . . .

– Attól félek, ezt már nem tudhatom . De azt tudom, hogy azt mond-
ta nekem, hogy  be fog jelentkezni a rabbihoz – mondta határozot-
tan az asszony . Azért, mert ki akart költözni . . . hát persze: Izraelbe . Így 
mondta . Hogy ott egyesüljön a családjával, akik egyenesen Szerbiából 
jönnének oda . Mert akkor sok ember törvényesen kiutazhatott a maguk orszá-
gából – Tito gulágjából, ha jól emlékszem, mindig így nevezte a maga őse –  
és elmehetett Palesztinába . Akarom mondani, Izraelbe, hát persze, legyen el-
néző ezzel a feledékeny öregasszonnyal . Mert én emlékszem arra, amikor Pa-
lesztina a mi, brit fennhatóságunk alatt volt . Pontosan tudom, hogy mikor ment 
el ezért Brightonba többször is . Hogy utánanézzen az aliahónak, ami alliance-t, 
szövetségest jelent! – magyarázta elégedetten mosolyogva, mivel egyszeriben 
eszébe jutottott minden, úgy, ahogy akkor megértette és megjegyezte .

Milyen szövetségesek, gondoltam . Miről beszél ez az asszony? Igen, az 
angol ally, the Allies valóban annyit tesz, szövetségesek, azok, akik megen-
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gedték Jasenovacot, elárulva a szerbeket és a zsidókat is az ex-Jugoszlávia 
területén . Az alija azonban a héberben csúcsot, tetőteret, mászást, Izraelbe 
való zarándoklatot jelent . Az angol és héber szavaknak nincs semmi kö-
zük egymáshoz! De miért lett hirtelen az etimológia fontosabb a lényegi 
újdonságnál – a dédapám meg nem valósított terveinél; a származásának 
letagadásánál, azért, hogy családjával törődhessen; a dédapám dédanyám 
esetleges, de nem teljesen bizonyos múltjához való viszonyánál, ami mások 
számára ismeretlen volt; a saját száműzetésemnél Európa, Észak-Amerika 
és ázsia számos országába?

– Jól látom, maga egészen közeli ismerőse volt a dédapámnak – mond-
tam, mivel a hírek, amelyek igencsak megleptek, erős hatást tettek rám, 
nem tudtam mást mondani . A hölgy egy pillanatra megállt, megrebeg-
tette a szempilláit, mint egy kis süldőleány, majd azt mondta: – Barátok 
voltunk . Közeli barátok . Főként azóta, amióta a férjem meghalt . Ismét 
pislogni kezdett, és elfordította a fejét .

Az én egyre nagyobb és szemmel láthatóan az ő zavarodottságát is a 
telefon csörgése szakította félbe . Úgy tűnik, hogy kétszer keresztül kellett 
utaznom a bolygó egyharmadát oda meg vissza, hogy a legvalószínűbb 
helyen valami igazán fontosat halljak a családom múltjáról . Ugyanakkor . . . 
lehet, hogy minden a lehető leglogikusabb volt, a lehető legjobb az ösz-
szes leibnizi világ közül . Nyugi, Voltaire, figyelmeztettem magam; elég a 
candide-i cinizmusból, itt most a Kezdetek kezdetének a történetét próbál-
juk megfejteni . gondolatok ezrei kavarogtak a fejemben .

A hölgy befejezte a telefonbeszélgetést, és letette a kagylót . – Itt szeret-
ne maradni a vendégünkként? – kérdezte . – Nem itt, hanem a mi házunk-
ban . Egy-két napot? Elbeszélgethetnénk erről az egészről .  Egyébként is 
ez a szoba le volt már foglalva, csak nem jegyeztem fel . Annak az állat-
orvosnak, aki Skóciából jön, hogy megvizsgálja a lovat . Arról a birtokról, 
amelyiken a világra jött . Nálunk is ugyanolyan kényelemben lesz része, 
mint itt a hotelben, uram .

A torkom száraz volt, így csak bólintottam . Az asszony elfordult, és né-
hányszor megnyomta a csengőt . Csak ekkor sikerült pár szót kiejtenem: –  
Meg vagyok tisztelve, köszönöm . De csak egyetlen éjszakát . . . holnap visz-
sza kell mennem Londonba, a munka miatt . Három nap múlva megyek 
vissza Kanadába .

Valahonnan hátulról lassú és egyenetlen lépteket hallottam, mintha 
valaki a lábát húzta volna . Majd kinyílt a csúszóajtó, és egy formaruhás 
fiatalember jelent meg, akinek a bal bokája gipszben volt . Kint az alacsony 
felhők ismét összetorlódtak, beborult az ég, és úgy tűnt, hogy bármelyik 
percben újból zuhogni kezd .
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� Regéczi Ildikó

Metaforikus jelentõségû terek 
az orosz kultúrában1

Az egyes reális földrajzi tereket övező mítoszok és legendák az adott 
hely szellemét (genius loci; az orosz köztudatba a város „arculatának”, a vá-
ros „lelkének” fogalmait I . M . grevsz, illetve tanítványa, Ny . P . Anciferov 
vezetik be) befolyásoló szerepe különös jelentőségű az orosz kulturális tu-
dat számára . A metaforikusnak vagy mitopoétikusnak is nevezhető, a kul-
turális emlékezetet aktivizáló terek iránti fogékonyság ugyanis igen erős az 
orosz társadalomban .2 

Ju . Lotman véleménye szerint valamely kultúra esetében nem csupán 
a térbeli elhelyezkedésnek van jelentősége magára a kultúra fejlődésére 
nézve, hanem a reális és a mitológiai (politikai, vallási stb .) földrajz köl-
csönviszonya is fontos tényező a kultúra dinamikájában .3 Az orosz kultúra 
esetében például a Pétervár – „negyedik róma” elmélete, vagy magának 
Pétervárnak „nyugati”, nem szerves, természetellenes, történelem nélküli 
(Herzen), pogány (Homjakov), fantasztikus (Dosztojevszkij) városként, 
szörnyű paradicsomként (Merezskovszkij) tételezése a szubkultúrában, 
a város alapítása korabeli népi legendákban, a „néplélekben” gyökerező, 

1  A tanulmány részét képezi a szerző Térképzetek az orosz irodalomban című munkájá-
nak . A Kalligram kiadásában készülő kötet várható megjelenése: 2015 . április .

2  E helyütt hadd utaljak személyes élményeimre . Oroszországi utazásaim (Moszkva, 
Pétervár, Üzbegisztán, Melihovo, Optyina Pusztyin) során többször tapasztaltam 
az irodalmi emlékezet talán más nemzetekhez mérten is kiemelt jelentőségét, amit 
az utazási irodák az egyes irodalmi helyeket utazási célként kínáló programjainak 
népszerűsége és az azokban való, a nemzeti irodalom iránti komoly elköteleződést 
mutató érdeklődő részvétel is egyértelműen jelez .

3 Лотман, Ю. М.: Современность между Востоком и Западом. In: Лотман, Ю. М.: 
История и типология русской культуры. Санкт-Петербург, Искусство-СПБ, 
2002. 744.
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mintegy a reális földrajzon uralkodó mitológiai aspektus érvényre jutását 
jelzi .4 Pétervár alapításakor olyan modell aktivizálódásáról van szó, amely 
duális oppozícióban lévő tartalmak közvetítőjeként tekint az egyes térbeli 
képződményekre (Pétervár – róma, Moszkva – Pétervár) . Ilyen alapon 
lesz meghatározó eleme az orosz kultúrának és válik a művészi alkotá-
soknak is egyik fontos kifejezési eszközévé a Pétervárral kapcsolatos, a 
szubkultúrából eredeztethető mitikus tartalmak aktivizálása .

Pétervár Moszkvával szembeni, a kontrapunkt elvére épülő helyzete, 
idegensége a magát a Moszkva mint centrum által szimbolizált orosz tör-
téneti, kulturális hagyomány közvetlen folytatójaként definiáló orosz nép 
kvázi védekezésének, a periféria természetellenes (és egyszersmind a termé-
szeti erők ellenében lezajló) pozícióváltása elleni ösztönös ellenállásának 
is tekinthető, amit ugyanakkor a reális földrajz tényei is alátámasztanak, 
mivel az idegenség (építészetben, külső életmódbeli jegyekben vagy magá-
ban a lakosság összetételében) egyben reális tartama is a városnak . Az ön-
meghatározás, az új konstrukción alapuló birodalom elfogadásának ebben 
az értelemben voltaképpen logikus következménye a nemzetiként értett 
„régi” erősítésére törekvő, az újat idegennek beállító képzet .

Az interdiszciplináris jellegű imagológiai kutatások egyik alapveté-
se, hogy valamely nép önértelmezéséhez, önképe megkonstruálásához 
minden esetben hozzájárul a Másikról alkotott kép, vagyis a saját és az 
idegen viszonyának meghatározása . A Kelet–Nyugat viszonylatában, sa-
ját identitásának alapjairól intenzíven gondolkodó orosz kultúrán belül 
is különös jelentősége van az idegenként tételezett tereknek, valamint az 
ezekhez kapcsolódó képzeteknek . Az image, a mirage kialakulása, megje-
lenési formái és hatásának az orosz kultúrát érintő vizsgálata magyaráza-
tul szolgálhat a nép karakterológiájának, lelkiségének a geográfiai tájjal is 

4  Pétervár mint különös mitológiával rendelkező tér és mint az egyes művészeti ágak-
ban is fontos szerephez jutó tájalak számos tanulmányban szereplő elem . A város 
megalapításának 300 éves évfordulója jó alkalmat teremtett a különféle reflexiók 
csokorba gyűjtésére mind Oroszországban, mind nemzetközi színtéren . A 2003-
ban született magyar nyelvű tanulmánykötetek a teljesség igényével felsorolhatatlan 
szakmunkák köréből közölnek impozáns válogatást, reprezentatívan foglalva egybe 
a 19–20 . századi meghatározó eszmetörténeti, kultúraszociológiai, irodalmi aspek-
tusokat érvényesítő írásokat: Történelem és Mítosz. Szentpétervár 300 éve . Szerk . 
Nagy István . Budapest, Argumentum, 2003; Pétervár szemiotikája az orosz iroda-
lomban . Szerk . Fonalka Mária . Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 . Orosz 
nyelven az egyik legátfogóbb gyűjtemény: Москва – Петербург: pro et contra. Диа-
лог культур в истории национального самомознания. Антология. Сост. К. Г. 
Исупов. Санкт-Петербург, Издательство Русского Христианского гуманитар-
ного института, 2000 .
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párhuzamba állított jellegzetességeire . Pétervárnak mint negatív értékkel 
felruházott városnak a képzete (és nyilvánvaló módon Nagy Péter tevé-
kenysége) elsődlegesen a szlavofil retorika alapeleme, mivel a Moszkva-
központú hagyomány megtörésének, felváltásának félelme, voltaképpen 
fóbiája5 hatja át . Ez a folyamat mintegy párhuzamos a tradicionális orosz 
életvitel és társadalmi viszonylatokat őrző udvarház felértékelődésével, 
a kultúra egészében megfigyelhető patetikus és egyben mitikus dimen-
zióváltásával . Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy mégis elsődlegesen a 
nyugatos beállítódással függ össze a nemesi udvarház poézisének megszü-
letése . V . Scsukin ennek magyarázatát abban látja, hogy a nyugatos gon-
dolkodásmód mindenek elé helyezi a fejlett anyagi és lelki kultúra feltételei 
között kiteljesedő egyén szuverenitását, az ilyen kultúra lehetősége pedig a 
19 . századi Oroszországban – Péterváron kívül – a turgenyevi típusú „ne-
mesi fészek” lehetett .6 A szlavofilek más szempontból tartották értékesnek 
a falusi miliőt, az számukra elsődlegesen az egyszerű néphez való közelség 
kifejezője volt .7

Természetes módon rajzolódik ki tehát a 19 . századi kultúra természe-
tének tanulmányozásakor e két geográfiai fogalom – Pétervár, udvarház –  
kapcsán egyaránt a saját nyelv vagy nyelvek (filozófiai, katonai, irodalmi 
stb .) és saját szöveg létének relevanciája . A „pétervári szöveg” Ju . M . Lotman 
nyomán kidolgozott toporovi terminusa8, valamint az „udvarházi szöveg” 
V . g . Scsukinhoz kötődő fogalma9 kapcsán e helyütt csupán arra kívánok 
utalni, hogy noha alapvetően azonosságok, egyaránt meglévő szignálok 
alapján történik meg az adott besorolás egyik vagy másik szövegtípusba, 
az időben módosuló hangsúlyok nyomon követése mítosz és valós földrajzi 
alakulat kapcsolatára nézve is tanulságos vállalkozás . gondolok itt pél-
dául a Szankt-Petyerburg – Petrográd – Leningrád – Szankt-Petyerbug 

5  Daniel-Henry Pageaux szerint az idegen valósággal kapcsolatos egyik alapvető be-
állítódás . Lényege, hogy az idegen kultúra alacsonyabbrendűnek tetszik az eredeti 
kultúra felsőbbrendűségéhez képest . Ekkor az eredeti kultúrát érintően „fóbia” ala-
kul ki . (Pageaux, Daniel-Henry: Képek . Ford . Kálai Sándor . In: Komparatisztikai 
szöveggyűjtemény . Szerk . goretity József . Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 
1998 . 290 .)

6  Щукин, В.: Миф дворянского гнезда. Геокультурологическое исследование 
по русской классической литературе. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 1997 . 170 .

7 Uo .
8  Топоров, В. Н.: Петербургский текст русской литературы. Санкт-Петербург, 

«Искусство – СПб», 2003 .
9 Щукин, В.: Миф дворянского гнезда. Геокультурологическое исследование 

по русской классической литературе. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 1997 .
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alakváltozatok nyomaira vagy az udvarház esetén arra a hangsúlyváltásra, 
ami a 20 . század elején az „udvarházi szövegekben” megfigyelhető: a 20 . 
század 10-es, 20-as éveiben az udvarház már leginkább „az ország emlék-
műveként”, a visszavonhatatlanul feledésbe merült múlt szimbólumaként 
értelmeződik .10

Az idegen – saját, anorganikus – organikus, katonai – békés, patriar-
chális, családi, férfi–női11 Pétervár–Moszkva viszonylatában alkalmazott 
(de az utóbbi megfelelőjeként az udvarházra is érthető) ellentétpárok meg-
határozásának pozíciója egyértelműen a már jelzett, szlavofil gondolkodás-
módhoz közelálló . Ugyanakkor létezik olyan gondolkodási séma is, amely 
Moszkvát kaotikus, a logikának ellentmondó félázsiai faluként, Pétervárt 
pedig harmonikus, logikusan megszerkesztett, civilizált, kulturált európai 
városként írja le .12 Vagyis olyan dichotóm fogalmak alkalmazásáról van 
szó, amelyek önmagukban egyik gondolkodási rendben sem képviselnek 
negatív vagy pozitív tartalmakat, pusztán az oppozíciós helyzet valamely 
pólusán nyugvó nézőpontból megformált állítás következtében tűnik fel 
értékként vagy hiányként ugyanaz a tulajdonság . 

Az idegen térrel kapcsolatosan a 19 . századihoz részben hasonló maga-
tartás alakul ki a 20 . század történelmében is, a szovjet érában, amikor a 
rendszeren kívüli Másikról, az ideológiai alapon elhatárolt idegenről való 
fantáziálás ősi dichotómiák, ellentétes térbeli szerveződések nyomán megy 
végbe . Az 1920-as években az orosz konstruktivista művészek program-
jában még a Világépítés magasztos eszméje fejeződik ki, de a térszervező 
funkciót is betöltő egyes korabeli műalkotások már a földrajzi totalitariz-
mus13 ideájának az előrejelzői . Plasztikus példaként említhető Vlagyimir 
Tatlin ismert konstrukciója, A III. Internacionálé emlékműve (Памятник 
III Интернационала, 1919–1920), amely – az építészeti megoldások, a 
természeti erőkkel és magával a gravitációval küzdő légies (lebegő, a Föld 
ritmusát követő forgó) szerkezet révén – olyan szellemi tér megterem-
tését tűzi ki célul, amelynek a kommunizmus eszméjét a Mindenségbe 
sugározó emlékmű a voltaképpeni központja (bár nem földrajzi értelem-

10  Глазкова, М. В.: «Усадебный текст» в русской литературе второй половины 
XIX века. Диссертация. Москва, 2008 . 39–40 .

11  Lásd a kérdés háttereként: Toporov, V . Ny .: A szűz és a céda város textúrája a mito-
lógia tükrében . Ford . Péntek Éva . Kultúra és Közösség, 1988/1 . 32–41 .

12  Топоров, В. Н.: Петербургский текст русской литературы. Санкт-Петербург, 
«Искусство – СПб», 2003 . 16 .

13  Dmitrij Oreskin a szovjet érára használt találó elnevezésével: „a földrajziatlan-
ság apoteózisáról” («апофеоз внегеографичности») is beszélhetünk . Орешкин, 
Д.: География духа и пространство России. Континент 2011 . №148 http://
magazines .russ .ru/continent/2011/148/o7 .html (A letöltés ideje: 2012 . 04 . 16 .)
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ben középpontba állított épülete) is lenne .14 Bizonyos értelemben a fenti 
idea érhető tetten Alekszandr Dejneka évtizedekkel későbbi Все флаги в 
гости будут к нам („Itt minden zászló egybegyűl”) (1964) című szocreál 
festményén is, amely azonban – az eltérő társadalomtörténeti háttérből és 
esztétikai elvből is következve – sokkal több reális földrajzi konnotációt 
tartalmaz .15 A hidegháború éveiben Dejneka alkotását már nyilvánvalóan 
az eszme megvalósításának küldetéstudata hatja át, a nemzetköziség an-
nak a jövőbeliségnek az érzékeltetéséhez szükséges, amikor a Szovjetunió 
mintegy a realizálódó utópikus állapot modelljének szemtanúit, a leendő 
mintakövetőket rendeli magához .

Mindeközben sajátos módon jelenik meg mindkét fent tárgyalt alko-
tásban a pétervári szövegvilág hagyománya: Tatlin alkotása a természeti 
erőkkel vív komoly küzdelmet, hogy a fontosnak ítélt új szellemi távla-
tok megnyílhassanak; a szocreál viszonyrendszerében született mű pedig 
egyértelmű Puskin-allúziót rejt magában . A bronzlovas megidézett sorai 
(„Назло надменному соседу / Природой здесь нам суждено / В Европу 
прорубить окно, / Ногою твердой стать при море. / Сюда по новым им 
волнам / Все флаги в гости будут к нам, / И запируем на просторе .” 
Kiemelés – r . I .)16 a Nagy Péter álmaként vizionálódó Pétervár építéséről, 
történelmi küldetéséről szólnak . Az építés, a tér átrendezésének aktusa 
úgyszintén szocreál toposz, maga Dejneka képein is gyakran jelenti az 
ábrázolás tárgyát a háború utáni újjáépítésen túl az új térviszonylatokat 
teremtő, a szovjet világ átformálódását szimbolizáló építkezésekről szóló 
tudósítás (l . még lentebb Magnyitogorszk példáját) (vö . az irodalomban is 

14  A tervezet szerint a méreteiben az Eiffel-tornyot túlszárnyaló, a bibliai Bábel tornya 
antitéziseként is érthető építmény a kommunista világ-állam parlamentjét is magá-
ban foglalta volna . Tatlin számára a konkrét városi környezet olyannyira nem képezi 
fontos részét tervezetének, hogy az építményt nem is valamely belvárosban, hanem 
a periférián megvalósítandónak képzeli el . Mindez az egzisztenciális és szent tér vi-
szonylatában ugyanakkor egyértelmű is, hiszen nem geometriai értelmben kell kö-
zéppontot képeznie az új életet jelképező, imago mundi alakzatának, hanem a rituális 
felépítés és a rituális felszentelés teheti azt a mi világ középpontjává (vö . Eliade, M .:  
A szent és a profán . Ford .  Berényi gábor . Budapest, Európa, 1996 . 51) .

15  Lenin már egyre inkább Moszkvát tekinti geopolitikai centrumnak, majd Sztálin 
és a posztsztálini idők retorikájában és politikájában is Moszkva és a keleti prioritás 
dominál .

16  A Медный всадник című elbeszélő költemény magyar nyelvű fordításai közül jelen 
esetben radó györgy átültetésére hivatkozom, mivel a Dejneka által is megidézett 
sor legpontosabb fordítását ő adja: „A gőgös szomszéddal dacolva . / A természet 
csak itt hagyott / Törnünk Európán ablakot . / A tengernél állunk keményen / S 
e vízek új vendégeül / Itt minden zászló egybegyül / És tort ülünk a messzeségen .” 
(Puskin, A . Sz .: A bronzlovas. Elbeszélő költemények . Bukarest, Irodalmi Könyvki-
adó, 1962 . 152 .)
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központivá lett bratszki vízi erőmű építésének ábrázolási hagyományával 
és M . M . Csepik, Ju . Sz . Podljaszkij vagy V . Popov képeivel) .

Nagy Péter „a dölyfös szomszéd ellenére” („Назло надменному 
соседу”) felépített új hatalmi centruma, miközben más nemzetek számára 
is példa kíván lenni, egyben maga is mintakövető térség . A Dejneka-kép 
kontextusában azonban már szó sincs kultúrák közötti áthatásról, dialó-
gusról, pusztán a Szovjetunió/Moszkva17 primátusát elfogadó ideológiai 
tábor erősítéséről, konkrétan: birodalomépítési törekvésről . Az internaci-
onalista – hazafias nevelés oximoronjából csak a kultúra zártsága követ-
kezhet, és ismételten a Másik szimbolikus halálát, eltűnését tételező fó-
bia . Természetesen pusztán jelképes halálról beszélünk, mivel az idegen, 
nyugati kultúra léte (de közelebbről mégis megismerhetetlen, ezért eltűnő, 
eltüntetett valósága) – paradox módon – ellenségként, ellenséges közeg-
ként funkcionálva nagyon is fontos szerepet játszik az eredeti, jelen esetben 
diktatórikus orosz kulturális közeg fennmaradásában . A mitizált ellensé-
ges idegen, a „Szovjetunió szent határain” kívüli antagonisztikus világon 
való uralkodás szándéka, vagyis ismételten a reális földrajz mitologikus 
alapú felülírása is benne rejlik abban a tömegkultúra szintjén megfogalma-
zódó18 állításban, miszerint: „arra születtünk [ti . a homo sovieticus], hogy 
a tündérmesét valósággá változtassuk, hogy legyőzzük a teret és a sza-
bad térséget” [«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Преодолеть 
пространство и простор»] . Az országhatárokon belüli, a természeti rend 
megbolygatásán alapuló területi átalakításokon túl, a „tündérmese” betel-
jesítése egyértelműen az ellenség legyőzését is kell, hogy jelentse19, meg-
alapozatlan expanzív törekvések elindítóját .

A reális térbeli viszonylatokkal szemben a gyakorlatban mégis erőtlen-
nek mutatkozik a szovjet hatalom, hiszen a tér „legyőzése” csak diktatóri-
kus eszközökkel és az egyén korlátozása árán tűnik megvalósíthatónak . A 

17  Pétervár–Moszkva hatalmi centrumváltásának már jelzett folyamatát árnyalandó 
szükséges megjegyezni, hogy Pétervár „leküzdése” egyben az idegenség, a nyugati 
műveltség felhangjaival is terhes örökség feletti győzelmet is jelentette, hogy az 
új szovjet hatalmi tér (természetesen középpontban a Kreml építményével – vö . a 
későbbiekben Venyegyikt Jerofejev Moszkva – Petuski című regényének topográfi-
ájával) létrejöhessen .

18  Eredetileg az «Авиамарш», vagyis a pilóták indulójaként ismert 1923-ban született 
dal népszerűvé vált sorai . A szöveg szerzője Pavel Davidovics german .

19  V . Propp az orosz varázsmesékről szóló értekezésének (A mese morfológiája 
[Морфология сказки]) fogalomhasználata és a sztálini korszak szocialista regé-
nyeinek nyelvezete, valamint a szovjet kulturális tudat miszticizmusáról lásd Irina 
gutkin alapvető tanulmányát: gutkin, I .: A szavak mágiája . Szimbolizmus, futu-
rizmus, szocialista realizmus . Szabó Márta ford . In: Az okkult az orosz és a szovjet 
kultúrában . Szerk . rossenthal, B . g . Budapest, Európa, 2004 . 273–311 .
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20-as évek végétől létrejövő (vagy ekkortól legalizált) egyes térbeli képződ-
mények a közösségi tudat számára is metaforikus jelentés hordozói, amely 
jelentésátvitel az ún . magaskultúra régióiban újabb árnyalatokat nyer . A 
20-as évek végétől egyre elterjedtebb kommunalka20 – amely lakóközösségi 
forma a következő évtizedek építkezései, az egyre-másra létesülő szalag-
házak mellett is folyamatosan funkcionál – vagy a törvényesen ugyancsak a 
20-as évek végétől működő láger az uralkodó ideológia által elfogadható és 
elfogadhatatlan közötti két végpont térbeli kivetülése, de lényegét tekintve 
az intimitás megvonásával mindkét esetben a személyes sors megélésé-
nek ellehetetlenülése következik be . A mindennapok szintjén, valamint 
a parádés állami ünnepségek viszonylatában az uniformizált társadalom 
személytelen egységét kifejező térbeli képződmény a sor is, ami kitüntetett 
térbeli formációja a szovjet tömegember világának . Vlagyimir Szorokin 
Búcsú a sortól című esszéjében a bolsevik hatalomátvétel utáni, különösen 
a Brezsnyev-érára jellemző térkonstrukció a nyelvi színtérre is kiható va-
lóságát búcsúztatja . A sor többek között „a kollektív test győzelmét”, az 
alárendelődés, a szürke, unalmas tevékenység megszokását asszociálja .21

A társadalom totális újraformálásának, új világot teremtő szándékának 
nyomai egyértelműen követhetők a sztálinizmus építészetében . Joris Ivens, 
kommunista elkötelezettségű holland dokumentarista – szovjet felkérésre 
forgatott – Песнь о героях („A hősök dala”) (1932) című filmjében mind-
ez jól nyomon követhetővé is válik az új város és az új ember születésének 
„mágikus” aktusát demonstráló, a Szovjetunió első ötéves terve keretében 
megépült Magnyitogorszk példáján . A magánélet természetes közegétől, 
az otthontól elszakítottság tragédiáját erősítik a tömeges militarizmus álla-
potával összefüggő terek, helyzetek: kollégium, ingázás22, kaszárnya, börtön, 
kényszerű átköltözések, áttelepítések . Vagyis az orosz-szovjet világ önmagát 
pozicionálja abba az, egyébiránt Pétervárhoz, a „kaszárnyavároshoz” ha-
sonlatos helyzetbe, amelynek jellemzője az instabil, az orosz hagyománytól 

20  Ilja Kabakov a kommunalka sajátos világát a hatalom által totálisan uralt minden-
napok „gigantikus rituáléjaként” fogja fel,  amelyben a privát szféra hiánya miatti 
„megfigyelt pozíció” és a színpadszerűség érzete van folyamatosan jelen . (groys, 
B .–Kabakov, I .: Kommunalka . Ford . Kiss Ilona . Lettre, 35 . sz . 1999 . Tél . 51–53 .)

21 Szorokin, Vlagyimir: Búcsú a sortól . Ford . Kiss Ilona . Lettre 1994/13 . 21–23 .
22  A részben a modern civilizáció jelenségének is felfogható helyzetek szovjet sajátos-

sága, hogy a hatalom által tudatosan is előidézett állapotról van szó, amely a kul-
turális gyökerektől eltávolítás mesterséges aktusa is egyben . Szemléletes irodalmi 
példája ennek az élethelyzetnek Szolzsenyicin korlátozott fikcionalitású regénye, az 
Ivan Gyenyiszovics egy napja (Одинь день Ивана Денисовича), amelyben Suhov a 
40-es évek megváltozott társadalmi viszonyait – köztük az ingázás jelenségét vagy 
a háziipar elsorvadását – a felesége levelei alapján próbálja értelmezni .
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idegennek tetsző, Subinszkij nyomán maszkulinnak23 is nevezhető városi 
– birodalmi arculat . Bergyajev fogalomhasználatát átvéve azt mondhatjuk, 
hogy Oroszország az ideológiai nyomás alatt lévő totalitárius állapotában 
veszti el végleg „asszonyi természetét”24, amit többek között az indukál, 
hogy saját territoriális sokszínűsége ellen lép fel .

Mindezek a szovjet díszletek szinte észrevétlenül ágyazódnak a kul-
túra egészébe, erősen ellenpontozódva az elvágyódás térbeli metaforáival, 
mint például a már Chagall képein rendre feltűnő, állandó viszonyítási 
pontként szereplő ismert városszimbólummal, az Eiffel-torony képével25, 
a kilátástalan szovjet miliő antitézise abszurd képzetével (lásd még Igor 
Holin: A kiskapu [Ходы – выходы], genrih Szapgir: Nem jó oldalon [Не 
с той стороны]) . A századbeli négy emigrációs hullámban történő ki-
áramlás már a kulturális értelemben kiürült tér revelációja, az új orosz ér-
telmiségi színterek keresésének történelmi léptékű kifejeződése . Egyben 
az emigráció léthelyzete nyilvánvaló módon Oroszország és a Nyugat új-
fajta összemérését, más és más relációkban való megítélését vonta maga 
után . Az adott keretekben ennek számbavételére nem vállalkozhatok, 
csupán jelezni szeretném, hogy az országról való duális gondolkozás, a 
raszkol (hasadás)26 sajátos orosz gondolkodástörténeti paradigmaként ér-
telmezése ugyanakkor az emigráció viszonylatában is elképzelhető . Erre 
hívja fel a figyelmünket Andrej Szinyavszkij A disszidensség mint szemé-
lyes tapasztalat (Диссидентство как личный опыт) című 1982-es írásá-
ban: „Az utóbbi időben a disszidensmozgalomban – elsősorban az emig-
rációban – érezhetően szakadás (очевидный раскол) megy végbe . Ezt 
a két szárnyra, két irányzatra történő szakadást jelképesen meg is lehet 
nevezni; egyrészt van egy »tekintélyelvű-nacionalista« («авторитарно-

23  Subinszkij, V .: A holtak városa meg a halhatatlanok városa . Ford . goretity József . 
Jelenkor, 2000 . nov . 1122 .

24  Vö .: Bergyajev, Ny .: Az orosz lélek „örök asszonyiságáról” . Ford . regéczi Ildikó . In: 
Örök női archetípusok . Szerk . Fonalka Mária . Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 
2007 . 27–42 .

25  Nem kevésbé érdekes – de az eredeti kérdésfeltevésemtől messze ágazó téma – a 
valós fizikai tér, Vityebszk városa, ahol az említett, az Eiffel-tornyot megjelenítő 
alkotások születnek, és ahol Chagallon kívül Malevics és Bahtyin is megfordul 
az 1920-as évek elején, Bahtyin körül irodalomtörténészekből, filozófusokból és 
művészekből álló kivételes szellemiségű kör szerveződik .

26  Alekszandr Ahiezer tézise szerint a 19 . és 20 . századi orosz történelemben végig 
jelen lévő „civilizációs szakadás” (цивилизационный раскол) első elemei már az 
állam keletkezése idején is megfigyelhetők: Az alapvető kulturális értékek (ide-
ológiai, politikai, vallási) egy kétpólusú értékmezőn helyezkednek el, ahol az el-
lentétes értékeket éles határvonal választja el egymástól . Ахиезер, А.: Россия: 
критика исторического опыта. Новосибирск, Сибирский хронограф, 1997 . 
http://4plus5 .ru/ist/ahies .html (A letöltés ideje: 2012 . 09 . 01 .)
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националистическое») szárny, másrészt pedig egy »liberális-demokrati-
kus« («либерально-демократическое») irány .”27 A magát liberálisnak val-
ló emigráns Szinyavszkij gyakran a ruszofóbia vádjával szembesül, ami ar-
ról tanúskodik, hogy a másként gondolkodás szabadsága még az emigráció 
közegében is képes újabb törésvonalakat létesíteni mi – ők dualitása tekin-
tetében . Meglepő, hogy Bergyajev, akinek kényszerű emigrációs tapasz-
talata hat évtizeddel korábbról datálódik, hasonló jelenségről számol be: 
„Megéreztem, hogy a jobboldali emigráció ki nem állhatja a szabadságot, 
és egyáltalán nem azért gyűlöli a bolsevikokat, mert elpusztították azt . Az 
emigráns körök semmivel sem ismerték el jobban a gondolat szabadságát, 
mint a bolsevista Oroszországban . […] Mindennél többre becsültem az 
alkotói függetlenséget és szabadságot, ezért egyik tábor számára sem voltam 
megfelelő . […] vágytam a zárt orosz közegből való kitörésre .”28

Napjainkban a Szovjetunió valós térbeli képződményeinek emlékeze-
tét az orosz képzőművészet többek között installációk formájában teremti 
meg . Ilja Kabakov, Igor Pesztov vagy Andrej Szafronov térkonstrukciói 
megidézik a szocreál stílusú építészeti képződményeket és épületbelsőket . 
Közös jellemzője a felépített tereknek, az új kontextusba vont szovjet re-
áliáknak a szemét29, a romosság, szerte-félbehagyottság .30 A nyomasztó, 

27  Szinyavszkij, A .: A disszidensség mint személyes tapasztalat . Ford . Szőke Katalin . 
In: Könnyű műfaj ólomnehezékkel . Szerk . Hetényi Zsuzsa . Vál . Vértes Judit . Buda-
pest, Dolce Filologia V ., 2008 . 40 . Kiemelés – r . I .; Синявский, А.: Диссидент-
ство как личный опыт. In: Синявский, А.: Литературный процесс в России. 
Литературно-критические работы разных лет. Москва, Российский госу-
дарственный гуманитарный университет, 2003 . 29 . Az említett ideológiai jel-
legű polémia Szinyavszkijhoz képest „másik szárnyán”, az orosz földhöz kötődés 
„erkölcsi jelentőségét” hirdető Szolzsenyicin áll, aki Oroszország 90-es évekbeli 
helyzetét elemezve már a birodalom tág határaihoz ragaszkodás helyett a tizenkét 
köztársaság (az ukránok és a beloruszok kivételt képeznének) leválását szorgalmaz-
za (Szolzsenyicin, A .: Hogyan mentsük meg Oroszországot? [Как нам обустроить 
Россию?] Ford . Soproni András . Budapest, Magvető, 1990 . 29 .), azonban a gor-
bacsovi megvalósításával mégsem elégedett . Természetesen e helyütt nem áll mó-
domban ennek a komplex folyamatnak és a kritikai attitűdöknek az elemzése .

28  Bergyajev, Ny .: Önmegismerés . Ford . gasparovics gyula, Kovács Erzsébet . Buda-
pest, Európa, 2002 . Kiemelés – r . I . 326–330 ., lásd még: 339–340 .

29  A szemét mint Kabakov installációinak szinte állandó eleme „szinte szakrális je-
lentőséggel bír számára; egy elmúlóban levő világ hulladékai, nyomai, amelyekből 
rekonstruálni lehet az egykori életvilág »szociális klímáját« és létrehozni annak 
múzeumát” (Deczki Sarolta: A zörejek polifóniája . In: A zsarnokság szépsége. Tanul-
mányok a totalitarizmus művészetéről . Szerk . Széplaky gerda . Pozsony, Kalligram, 
2008 . 129 .)

30  Эпштейн, Михаил Н.: Пустота как прием. Слово и изображение у Ильи 
Кабакова . In: Постмодерн в русской литературе. «Высшая школа», Москва. 
2005 . 103–110 .
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szürke, személytelen, bomlásban lévő (hulló vakolat, tapétafoszlányok) tér 
ürességet közvetít, láthatóvá teszi az egyenbútorzatok, a klisék mögötti 
Semmit .31 Kabakov az éjjeli menedékhely, a lent térviszonylatához hason-
lítja az általa sokszor megidézett, az orosz lét metaforájaként kezelt közös-
ségi teret .32 Olyan térbeli képződményekről van szó, amely – az irodalmi 
hagyományban gorkij vagy Andrejev műveit is idézően – az individuum 
létének paramétereire, az egzisztenciális kérdésfeltevés alaphelyzetére 
nyújt rálátást . Mihail Epstejn a „csaadajevinél is vigasztalanabb” állapot 
érzékeltetését, a „metafizikai szakadék tájának” („край метафизической 
бездны”)  képzetét fedezi fel a kabakovi üresség látványában .33 

Ugyanakkor a fenti gondolatmenethez kívánkozik, hogy a teljes ins-
tallációkat készítő Kabakov az emigráció léthelyzetében magát történet-
mondóként definiálja34, aki egy letűnt kor emlékezetét alkotja meg . Ah-
hoz azonban, hogy érthetőek legyenek a felidézett világ szavai, egyben 
a kontextust is szükséges megidéznie, létrehoznia a szavak köré . A más 
helyről mesélő installáció ily módon már csupán az eredetitől különbö-
ző kulturális közegben tud valójában megszólalni, hiszen a szemléleti 
másság, azt is mondhatnánk, hogy a kulturális idegenség mintegy már 
belékódoltatott .

A képlékenység, a be nem fejezett, nem véglegesített állapot mint általános orosz 
jelenség taglalása több orosz gondolkodónál felfedezhető . Dosztojevszkij és Herzen 
nyomán Lihacsovnál:  Lihacsov, D .: régi és új mítoszok Oroszországról . In: Uő: 
Az orosz kultúra két ága. Válogatott tanulmányok, esszék . Vál . és ford . goretity József . 
russica Pannonicana, 2010 . 34 . Valamint ismételten utalhatok Bergyajev a formát-
lanság, a forma elutasításáról szóló gondolatmenetére: Бердяев, Н. А.: О власти 
пространств над русской душой. In: Бердяев, Н.А.: Русская идея. Судьба 
России. Москва, «Сварог и К», 1997 . 279 .

31  Kabakov On the Subject of ”The Void” [„Az üresség témájára”] című írásában azt írja, 
hogy az ürességben született és benne élő emberek általános létállapota a destruk-
ció, a haszontalanság, a minden tevékenységhez társuló reménytelenség, mu-
landóság, abszurditás és törékenység érzete (Kabakov, Ilya: On the Subject of 
‘The Void’ . In: Total Enlightenment: Moscow Conceptual Art 1960–1990 . Ed . Boris 
groys, Max Hollein, Manuel Fontán del Jundo, Hatje Cantz, Hatje Canty Ver-
lag, Ostfildern, 2008 . 366–375 . http://monumenttotransformation .org/atlas-of-
transformation/html/v/void/on-the-subject-of-the-void-ilya-kabakov .html (A 
letöltés ideje: 2013 . 07 . 10 .)

32  Kabakov, Ilja: Első beszélgetés . Ford . Németh Eszter . http://www .balkon .hu/
balkon_2002_04/02kabakov .html (A letöltés ideje: 2013 . 07 . 10 .)

33  Эпштейн, М. Н.: Постмодерн в русской литературе. Москва, «Высшая 
школа», 2005 . 257 .

34  Kabakov, I .: Egy kulturálisan áttelepült személy története . Ford . Simon Balázs . 
Lettre, 19 . szám (1995 . Tél) 53 .
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A fentiekben egyes a 19–20 . századi orosz kultúrát meghatározó, alap-
vető jelentőségű, metaforikus érvénnyel rendelkező helyek, térviszonyla-
tok vázlatos áttekintésére vállalkoztam . A jelen írás keretei közt e tág téma 
az egyes évtizedekre nézve is hatalmas vonatkozási rendszerének a kime-
rítése lehetetlen, e helyütt természetesen nincs módom minden, a 19–20 . 
századi orosz irodalomban is szerepet játszó szimbolikus jelentőségű teret 
felvonultatni, hiszen ezek száma már-már végtelennek tetszik (lásd még: 
Kijev mint a szakrális középpont jelentését őrző város; Csuhloma, Kasira 
mint ősi orosz települések, a félreeső, isten háta mögötti hely szimbólumai 
több orosz klasszikusnál; a ’dácsa’ mint alternatív tér stb .) . Célom elsődle-
gesen az volt, hogy a reális geográfia e századokban megvalósuló mitikus 
felülírásának irányait érzékeltessem . Ily módon beláthatóvá válnak azok 
a már önnön természeténél fogva sem egyjelentésű, hanem társadalmi és 
kulturális folyamatok lenyomatát hordozó, sok esetben önálló szellemi-
séggel rendelkező térbeli alapok, amelyek a művészi tér létrehozásakor is 
szerepet játszanak .
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� Szõke Anna

Néprajz és szociográfia

Az 1930-as években egy nemzedék indult útnak, hogy felfedje a pa-
rasztság hétköznapi életét, leleplezze a magyar valóságot . Az életviszo-
nyok sokrétű leírására törekedett, ugyanakkor nem volt cél a holisztikus 
ábrázolás . A társadalomról kitűnő megfigyeléseket közöltek, valójában 
kiszakították az embert a nagy társadalmi történésekből . Féja géza szavai 
szerint a népismeret gyenge lábakon állt, a magyarság belső térképét csak 
ködös körvonalakban látták .

Az útnak indult fiatal nemzedék egy-egy társadalmi réteg, csoport, te-
lepülés vagy tájegység életmódját mutatta be . Írásaik tényeken alapszanak, 
szépirodalmi eszközöket is használnak, de alkotásaikban gyakran szemé-
lyes élmények is megjelennek (pl . a Puszták népében személyes önéletrajzi 
mozzanatok, költői képzeletű emlékfoszlányok) . A magyar szociográfia 
önálló műfajjá a múlt század első felében vált, amikor is a magyarországi 
népi írók tudományos és egyben irodalmi igénnyel megírt alkotásaik – de 
használhatjuk a tanulmány kifejezést is – megjelentek . Felszínre hozták 
azokat a társadalmi szempontokat, amelyeket a társadalomnéprajz nem 
nélkülözhet: társadalmi kérdéseket boncolgattak – elsősorban egy társa-
dalmi csoport életét bemutató – leíró tanulmányaikban .

Az előzményekhez tartozik a XIX . század végén kezdeményezett fa-
lukutatás, amelynek két szárnya bontakozott ki: a konzervatív reformere-
ké és az agrárius köröké . Kósa László A magyar néprajz tudományterülete 
című tanulmánykötetében részletesen ismerteti a radikális ellenzéki és 
lojális szárny közötti kettősséget, ami ellentmondásosan alakította a falu-
kutatást . „A leggyakoribb pont a »földmunkások« (napszámosok) bér- és 
munkaügye volt .” 1897-ben Kolozsvárott az egyetemi hallgatók kiszálltak 
a falvakba, hogy feltérképezzék, tanulmányozzák az életmódot és a gaz-
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dálkodást . 1906-tól pedig az Országos Széchenyi Szövetség végzett falun 
úgynevezett „szociális gondozó” munkát (KÓSA 1989: 291) .

A XX . századi magyar szociográfia-irodalom délvidéki történetéből 
említést kell tennünk Fogl János A krassó-szörényi románok között című et-
nográfiai tanulmányáról, amelyet Mák Ferenc tárt fel a Magyar Szó hasáb-
jain . Fogl János füzetnyi etnográfiai tanulmánya valamikor a XX . század 
első felében íródhatott,  s a Néra-völgyi románságról ad számunkra meg-
lepő tudósítást . „Tanulmányában a magyarok jövőjét fenyegető tragédiára 
figyelmeztet, s az újvidéki tanárban méltán láthatja a magyar szociográfia-
irodalom, a néhány évtizeddel később Szabó Zoltán, Kovács Imre és Féja 
géza munkássága nyomán kibontakozó falumozgalom elődjét” (MáK 
2015) . 

Trianon után a szociográfusok mozgalmát fiatalokból álló csoportok 
veszik át, s kezdenek falura járni . Az új misszió alapindítéka az elcsatolt 
magyar területeken élő magyarság életkörülményeinek, az új hazához való 
alkalmazkodásuknak a feltárása . A folklór mellett látókörük ráirányul a 
kisebbségi magyarság mindennapjaira is . 1927 és 1931 között különböző 
társaságok alkotnak kutatási csoportokat, amelyek zászlajukra a szociográ-
fiai irodalom megszületését tűzték . Közülük érdemes megemlíteni a sze-
gedi egyetemisták Bethlen gábor Körét, a kolozsvári Erdélyi Fiatalokat, a 
budapesti Bartha Miklós Társaságot . És említést kell tennünk József Atti-
láról, aki Fábien Dániellel Hódmezővásárhelyen kiáltványban fogalmazza 
meg toborzó röpiratukat Ki a faluba (1930) címen .

Társadalomformáló erőnek tartották a parasztság életének felkutatá-
sát . Bodor Antal, a néprajzi érdeklődésű honismereti kutatások szervezője 
ráébred a falukutatás fontosságára, és a Magyar Társaság Falukutató In-
tézetével karöltve 1935-ben kiadja A falukutatás vezérfonala című monog-
rafikus útmutatót . Előtte a társadalmi osztályokról is csak ködös és sem-
mitmondó képletek éltek . Az osztályok belső rétegeződéséről, közösségi 
életéről azonban ilyenek sem . 

„A szociográfus fiatalság is úgy képzelte, hogy a társadalomkutatás 
nemcsak a valóság megismerését jelenti, hanem egyben a fiatalok átala-
kulását is: közelebb kerülésüket a parasztsághoz, középosztályi mentali-
tásuk levetkezését, szemléletük és erkölcsük megváltozását . Ez a morális 
és szemléleti változás az első szociográfus programokban legalább olyan 
fontos helyet foglalt el, mint a szociografizálás másik oldala: a tényleges 
helyzet megismerése” (NÉMEDI 1985: 22) .

Kutatásaikat falukutatás néven emlegeti a néprajz, de a fogalmak tisz-
tázásához hozzá kell tenni, hogy bár alulról szemlélték a magyar életet, 
mégis a mélyben megbúvó problémák, tények csak érintve kerülnek fel-
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színre . Monografikus terveiket nem tudták megvalósítani, de példájuk 
ösztönzően hatott a magyar falukutatásra .

A falukutatás néven működő szellemi mozgalom igen sokrétű és ösz-
szetett jelenség volt (KEMÉNYFI 2003: 581) .

A dél-dunántúli egykézés híre évtizedeken át nem titkolt jelenség volt 
a publicisztikában, a szociográfia tárgyává azonban csak 1930 után Kiss 
géza református lelkész Ormányság című néprajzi ihletésű könyve (ösz-
szefoglalója) tette . 

Igazi áttörést Magyarországon Illyés gyula Puszták népe (1936) című 
kötete jelentett, a kiemelkedő korabeli alkotás . Társadalmi látleletnek is 
nevezik a Puszták népét . Illyés megfesti a dunántúli puszták népének anya-
gi-lelki nyomorúságát, az emberek elidegenedését és durvaságát, de nem 
feledkezett meg a szegénység árnyékában megbúvó meleg családi fészek 
ábrázolásáról sem . 

A harmadik évtized, az 1930-as évek, a szociográfia évtizede, melyet 
az ismert irodalmi szociográfiák – Illyés gyula, Veres Péter, Darvas József, 
Kovács Imre, Féja géza munkái – mellett Erdei Ferenc és Szabó Zoltán 
társadalomelméleti megalapozottságú művei fémjeleznek .

Szabó Zoltánról, születésének századik évfordulóján szintén Mák Fe-
renc kritikus, publicista emlékezett meg a Magyar Szó 2012 . január 30-ai 
számában Szabó Zoltán és a falukutató mozgalom címmel . Mák Ferenc 
Szabó Zoltánt a magyar irodalmi szociográfia egyik megteremtőjének de-
terminálja . A vajdasági magyar irodalmi és néprajzi szociográfia monog-
rafikus jellegű feldolgozása még várat magára, ezen belül a tanulmányok, 
riportok pontos besorolása is . Az 1970-es években születnek fontos mun-
kák . A legfontosabb szerzők között kell említenünk Németh Istvánt és 
Dudás Károlyt . 

Dudás Károly riportokat tartalmazó Szakadó (1977) című kötetére 
szórványszociográfiaként kell tekintenünk . Szemléletmódja kicsit sem ro-
mantikus, szigorúan tudományos, legkevésbé sem nosztalgikus . Szociog-
rafikus hangvételű szépirodalmi mű, mely felhívta a figyelmet a délvidéki 
parasztság és tágabb értelemben a magyarság problémáira . Tematikailag 
többnyire a szórványban élő magyarság mindennapjait, életvitelét hatá-
rozta meg, a szegény sorsú, egyszerű emberek mindennapjaiból merített .  
riportjai ebben a periódusban – a viszonylagos jólétben – a nemzet szim-
bolikájává váltak, s amit csak később ismertünk fel: a veszendő értékek leg-
gazdagabb jelképévé lettek . Az élet, a táj és a társadalom szintézisét adta . 
A mai társadalmi helyzetkép nehezen érthető e művek ismerete nélkül . 
Utasi Csaba így írt róla: „Dudás Károly a több mozaikkockából összeálló, 
terjedelmesebb és terjengősebb, de több valóságsíkot megmozgató és egy-
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bejátszató riporttal kísérletezik, amely már a szociográfiai tanulmány felé 
mutat előre . [ . . .] Dudás Károly korántsem a célból fordul a falu világa felé, 
hogy az elesettek, a zsákutcába jutottak sorsát ecsetelve, tendenciózusan a 
legsötétebb színfoltokat hozza előtérbe . Ellenkezőleg, minden lehetőséget 
megragad, hogy a vajdasági parasztság életének kedvező jelenségeit is rög-
zítse . [ . . .] Leplezetlen rokonszenvvel mutat be néhány föld mellett kitar-
tó, korszerű gazdálkodásra berendezkedett fiatalembert, elcsitult lélekkel 
vezeti végig olvasóját a »pingáló« szlovák asszonyok faluján, Kovačicán” 
(UTASI 1977) .

Kanizsai Szociográfiai Műhely
„Bori Imre javaslatára a Kanizsai Írótábor és a Cnesa Művelődési Köz-

pont által létrehozott »társadalomleíró« műhely, amely évente az írótábor 
kiegészítő rendezvényeként tartja tanácskozásait, témái a kisváros, a vaj-
dasági magyar polgár, a falu, a magyar parasztcsalád, az elvándorlók, az 
együttélés . A témák (irodalom)szociográfiai jellegű feldolgozásában az 
alkalmi munkaközösség tagjai, írók, újságírók, orvosok, tanárok, mér-
nökök stb . vesznek részt, akik »szenvedélyesen érdeklődnek« (Bori Imre) 
Vajdaság és a vajdasági magyarság élete, társadalmi és művelődési gondjai, 
problémái iránt” (gErOLD 2001: 252) . A Kanizsai Szociográfia Műhely 
egyetlen könyvet jelentetett meg: Adryantól Adorjánig: szociográfiai tanul-
mányok. Szerk . Papp györgy, 2003 . Közreadta: Kanizsai Szociográfiai 
Műhely . Tóthfalu: Logos grafikai Műhely .

Említést kell tennünk a Kanizsai Szociográfiai Műhely szocio-
lingvisztikai, nyelvi kutatócsoportjáról, amely elsősorban a korpusz prob-
lémakörével foglalkozott .  Kutatási eredményeiket a Magyarságkutató 
Tudományos Társaság jelentette meg 2004-ben: Mi ilyen nyelvben élünk. 
Nyelvszociológiai és korpuszvizsgálati tanulmányok. Szerk . Papp györgy . 
MTT – Szociográfiai Műhely . 

A 62 . Kanizsai Írótábor keretében került sor a József Attila Könyvtár-
ban az Emlékezet, önéletírás, élettörténet, napló című rendezvényre, amelyen 
Hajnal Jenő mutatta be a VMMI-nek e témával kapcsolatos kiadványait, 
Dudás Károly pedig felszólalásában – többek között – a Szociográfiai Mű-
hely munkájának újraszervezése mellett érvelt .

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság 2014 . október 25-én Magyarkanizsán 
szociográfiai konferenciát szervezett Papp györgy emlékére . Az ott el-
hangzott előadásokból teszünk most közzé valamennyit, mintegy előze-
tesként a jövő kutatásokat illetően . Az áttekintésből kitűnik, hogy a vajda-
sági magyar közösségkutatásnak vannak komoly eredményei, de az érdemi 
feladatok a jelenlegi szociográfiai kutatókra várnak .
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Izgalmas lenne kutatni, hol képezik le a makrojelenségek a mikrókat, 
a régió az országét, az országon belül csoportokét, családokét és az egyé-
nekét .

Törvényszerű, hogy nincs befejezett monográfia, nincs befejezett szo-
ciográfia . A közhely, hogy minden változik, a néprajzi szociográfiában 
hatványozottan érvényes . Mindig születnek új helyzetek, új események 
kerülnek felszínre, politikai történések szülnek új helyzeteket, amelyek 
tovább árnyalják, bővítik a már ismert adatokat . Amit viszont papírra ve-
tünk, a törvényszerűségek megérhetőségét szolgálja . Nem kétséges, hogy 
a nemzetközi szakirodalomban Margaret Mead szociográfiai jellegű örök 
érvényű tanulmánya az, amelyet alapműnek tekintünk, amikor a néprajzi 
szociográfiával való ismerkedést kezdjük . Ő maga határozta meg a kutató 
érdeklődési körét: „Nevelés és kultúra; kapcsolat a jellemstruktúra és a tár-
sadalmi forma között; személyiség és kultúra; a táplálkozás problémáinak 
kulturális kérdései; családi élet; nemzetek közötti kapcsolatok; nemzeti 
jellem; kulturális változás; a kultúra építése” (MEAD 1970: 335) .

Irodalom
gErOLD László (2001): Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918–2000). Fo-

rum Könyvkiadó, Újvidék
KEMÉNYFI róbert (2003): Társadalomtörténet és néprajz . In: Bevezetés a 

társadalomtörténetbe. Bódy Zsombor–Ö . Kovács József szerk ., Osiris, Bu-
dapest

KÓSA László (1989): A magyar néprajz tudománytörténete. gondolat, Buda-
pest

MáK Ferenc (2015): Magyar Szó, január 10 . 6 .
MEAD, Margaret (1970): Férfi és nő – A két nem viszonya a változó világban . 

gondolat, Budapest
NÉMEDI Dénes (1985): A népi szociográfia 1930–1938. gondolat, Budapest
UTASI Csaba (1977): A riporttól a szociográfia felé.  Híd, XLI . évf ., 7–8 . 972–

974 .



34

� Klamár Zoltán

Papp György, a vidék tudósa — 
impressziók egy életmûrõl

Papp György (Magyarkanizsa, 1941. június 10.—2009. január 20.)

A Néprajzi Hírek 2009/3 . számában megjelent emlékező szövegemben 
halálhírének vételéről ezt írtam: „Egy januári reggelen csengett a telefon, 
barátom hívott otthonról, hogy tudassa: meghalt a tanár úr… Egyre mé-
lyebb, áthatóbb a csend a határszéli kisvárosban, Magyarkanizsán, ahol 
született, élt és dolgozott Papp györgy egyetemi tanár, nyelvészprofesz-
szor .” Mélyebb, mert sok pályatársa, barátja és ismerőse is kint alussza 
már örök álmát a vasúton túli temetőben . Köztük olyanok, akikkel együtt 
alapított hetilapot, művelődési egyesületet, szociográfiai műhelyt, nyári 
táborokat a Tisza partján…

No, de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen ennek a mai emlékkonfe-
renciának – öt esztendővel a halála után – egyik nem titkolt célja meg-
idézni Papp györgyöt, az embert, aki rajongásig szerette szülővárosát, és 
aki értelmiségiként, a politika oldalvizén evezve ugyan, de folyamatosan a 
város kulturális felemelkedésén munkálkodott .

Ennek a tenni akarásnak voltam részese jó öt esztendőn át, így hát van 
miből szemezgetnem, de még így sem gondolom azt, hogy valamelyest 
is teljes lehet a róla általam alkotott kép . (Ezért vagyunk most itt ilyen 
sokan, hogy ki-ki a saját emlékeit, tapasztalatait megossza a konferencia 
résztvevőivel, és egy majdani kiadványban a szűkebb és tágabb tudomá-
nyossággal is . Mivel nem vagyok nyelvész, így szakmai teljesítményének 
azon részét nem is vizsgálom . Inkább a szervező Papp györgyre próbálok 
fókuszálni .)

Bevezetőül néhány személyes emlék: először akkor találkoztunk, ami-
kor gyermekeinket kísértük óvodába . Még ma is látom magas, szikár alak-
ját, szürke széldzsekijében, fején svájcisapka – ákos fiát épp a kerékpár 
ülésébe emeli… aztán egy másik bevillanó kép: az Üzenet tematikus, ka-
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nizsai számának bemutatója, ahol legnagyobb meglepetésemre beharan-
gozta képeskönyvem közeli megjelenését . Amiről egyébként azt mondta: 
Látszik, hogy maga nem született kanizsai! Így olyan értékeket is észre-
vesz, ami mellett mi elmegyünk, mert természetesnek tartjuk, hogy van 
olyanunk .

Munkatársként az Új Kanizsai Újság (1995–1999) szerkesztőségében 
dolgoztunk együtt . Kevesen tudják, hogyan lett a Kanizsai Újságból „Új”! 
Nos, az első számban még szerb nyelvű cikkeket is közölni szándékozott 
a szerkesztőség, sőt a fejléc is kétnyelvű volt . Az akkori politikai légkör 
ennek a kéznyújtásnak nem kedvezett . A túlfűtött indulatok rossz irányba 
vitték el az újság ügyét .

Újból végig kellett csinálni az engedélyeztetési procedúrát, és mivel 
kétszer ugyanazon a néven nem lehetett lapot indítani, így került a fej-
lécre az új jelző, noha a lap az 1908-ban Bruck T . Pál által kiadott Ka-
nizsai Újságot tartotta elődjének, és ahhoz hasonlóan jogot formált az 
önálló szerkesztéspolitikára és véleményalkotásra . Mindez meg is lepte a 
politikai vezetést . A város finanszírozta akkoriban a lapot, Papp györgy 
szerkesztőként mégis igen kritikus hangot ütött meg . Jó néhány évbe telt, 
mire a notabilitások hozzászoktak ehhez . rendre ő írta a vezércikkeket, 
volt nyelvművelő rovata . Nyelvünkről – nyelvünkért Kanizsa környékén 
keletkezett szólásaink nyomában – címen .

Emellett alkalmi cikkek sorát írta a múlt fogódzóiról . Sokszor olyan 
dolgokat is feltárt, melyek addig ismeretlenek voltak a nagyközönség 
előtt .

Másik jelentős közéleti szerepvállalása az írótábor irányításában való 
részvétel . A helyzet akkoriban igencsak, hogy finoman fogalmazzak, kü-
lönleges volt .

Egy periódusában a rendezvény némi kettős látásban szenvedett, két 
írótábor létezett – egy Belgrád által felülvezérelt és egy vajdasági magyar –  
ezen a helyzeten is túl tudott lépni . Sőt, az írótábor keretein belül létre-
jött a szociográfiai műhely 1996-ban (ötletgazda Bori Imre egykori tanára 
és kollégája), ami később intézményes formában a művelődési egyesület 
égisze alatt, az ő irányításával működött . A műhely előzményének tekint-
hető Papp györgynek a szóláshasonlatok adorjáni kutatása, Silling István 
adorjáni népi imádságok gyűjtése és Harkai Imre, valamint e sorok író-
jának népi építészeti, illetve gazdálkodási és temetkezési szokáskutatása . 
Ezek ma már kötetekben olvasható tudományos eredmények .

Papp györgy a várost egy közösségnek tekintette, noha ő a magyar-
ságot szolgálta . Ennek a gondolatnak a bizonyítéka éppen a művelődési 
egyesület névválasztása: Ozoray árpád Magyar Művelődési Egyesület – a 
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névadó polgári neve Tobijas Ninčić . Ki is volt Ninčić? Nos, ezt a kérdést is 
megválaszolta az újság hasábjain . Az illető úr 1833-ban született Ó-Kani-
zsán, és szegedi gimnazistaként állt a forradalmi seregbe . Végigharcolva a 
szabadságharcot, 1850-ben esett fogságba, de szerencséjére Nagyváradról 
Braunhof tábornok többedmagával szó szerint hazazavarta . Újságíró lett, 
az Ozoray árpád nevet állítólag Jókaitól kapta . Egy magyarrá lett szerb 
példája, ami nem feltétlenül az asszimilációt, hanem sokkalta inkább a 
megbékélést sugallta – szerinte .

A másik fontos, nyári egyetemmé fejlődött vállalkozása a Veszendő 
Értékeink Nyomában elnevezésű nyelvjárási és néprajzi tábor, ami  1994-
ben indult . Ennek szervezésében is a segítségére lehettem . Az előadó nép-
rajzosokkal rajtam keresztül vette fel a kapcsolatot . Így Bárth Jánossal, 
Bellon Tiborral, Juhász Antallal, Szilágyi Miklóssal, Zentai Tündével és 
Balassa M . Ivánnal is . Amikor szóba került a tábor szervezése, azt mond-
ta: – Segítsen, maga ismeri a néprajzosokat! 

A táborozók egy része az újvidéki tanszékről került ki, akik közül jó 
néhányan az előadások szünetében a Vízitelepen vizsgáztak a tanár úr-
nál…

A honismereti tábor egy évvel később, 1995-ben indult, mert időköz-
ben rájött, hogy az igen fogékony korban lévő tanulóifjúság az állami ok-
tatás keretein belül keveset hall olyan dolgokról, amelyek kézzelfogható 
valósággá teszik a szülőföldet . A foglalkozásokat zömmel magyarkanizsai 
pedagógusok vezették, és olyan dolgokról beszéltek, melyekről a tanórák 
keretében nem, vagy csak keveset .

Itt esett meg, hogy egyik tanuló egy reggelen – elunva társait és a fog-
lalkozásokat – gyalogszerrel hazaindult . Papp györgy idegesen, fel-alá 
sétált a tóthfalusi parókia parkolójában, s várta, hogy visszahozzam a szö-
kevényt . – Kisfiam, hát hogy gondoltad ezt? – hajolt a gyerek felé . Leve-
gőbe emelt jobb keze félúton megállt, s megsimította tarkóját . Amikor a 
gyermek visszament társai közé, felém fordult, s azt mondta: – Tudja, ezt 
a korosztályt soha nem volt alkalmam tanítani .

A tábori tevékenységet mindig visszacsatolta a tágabb közösséghez, hi-
szen a rendezvények bemutatkoztak szülőknek, barátoknak, ismerősöknek 
és a nagyközönségnek . A táborban lapot szerkesztettek a résztvevők, és min-
dig volt tanulmányi kirándulás a tartomány történelmi tájaira: Aracs, Bács, 
Zombor, Újvidék, Pétervárad, Versec, Maradék – ami épp eszembe jut .

Azután a Cnesa Könyvkiadó hiánypótló kiadói tevékenységéről is szót 
kell ejtenünk, hiszen már annak megalakulása is kisebbfajta vihart kavart . 
A meglévők konkurenciát láttak benne, nem ok nélkül . Később másutt is 
alakultak kiadók, és ma már senkinek nem jut eszébe ilyesmi miatt össze-
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vonni a szemöldökét . rövid időn belül huszonhat kötetet sikerült letenni 
a vajdasági magyarság képzeletbeli közös asztalára, köztük néhány hiány-
pótló művet . Ez javarészt annak volt köszönhető, hogy a kiadó szerkesz-
tőségének egyik állandó tagja volt . Mindezek csak momentumai a szerte-
ágazó tevékenységének, melyek kiegészíthetők, teljesebbé tehetők .

Még mielőtt bárki azt gondolná, hogy no, most jön mindjárt, hogy 
„mekkora barátok voltak”, elmondhatom: soha nem voltunk barátok, de 
a világ fontos dolgairól hasonlóan vélekedtünk . Amikor a polgárháború 
vérgőzös szele messzire sodort a bácskai kisvárostól, és hazalátogatván fel-
kerestem őt, nem tett szemrehányást . Sőt, továbbra is ott voltam a táborok 
előadói között, segítettem új emberek bevonásában, vagyis maradtam tá-
voli munkatársa . gyakran meglátogattam, hogy beszámoljak tudományos 
tevékenységemről, de a beszélgetések elejtett félmondataiból tudtam, hogy 
figyeli munkámat, olvassa cikkeimet . Jólesett bizonyságot szerezni arról, 
hogy számon tart . Ahogyan az is jólesett, hogy hívott az általa szervezett 
konferenciákra, és írásokat kért tőlem a kiadványokba .

remélem, életpéldája, munkássága ösztönző hatással lesz a város kö-
zösségére, és lesznek olyanok, akik követendő példának, mi több, példa-
képnek tekintik majd Papp györgy opusát . Talán már ott ülnek az isko-
lapadokban vagy a tanszék hallgatói, azé a tanszéké, melyen ő is tanított 
nem is olyan régen .

Szeretném remélni, hogy egyszer, a nem túl távoli jövőben, a város 
köztereinek egyikén a tanár úr szobrával, emléktáblájával vagy egyik utcá-
jának névadójaként, nevével is találkozhatunk majd .
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� Láncz Irén

Veszendõ értékeink nyomában
Nyelvjárási és néprajzi tábor Kanizsán

Papp györgy nyelvészprofesszorra emlékezve el kell mondanunk, hogy 
sokoldalúságával, szerteágazó érdeklődésével példa lehet valamennyiünk 
számára . 

A nyelvészet több területét művelte és tanította . Ő volt évekig a helyes-
írás és a nyelvművelés tanára, és a fordítással kapcsolatos tantárgyak egész 
sorát tanította (többek között kontrasztív nyelvészetet, kontrasztív fraze-
ológiát, fordítás- és tolmácsolástechnikát) . Ő dolgozta ki a 70-es években 
a fordítói ágazat programját, és ő volt a lelke ennek a szakiránynak, me-
lyet – igaz, csak részben – meg tudott menteni a tanszék, miután elvet-
ték tőle az ágazati oktatás szervezésének jogát . Bekapcsolódott Vajdaság 
földrajzi nevei adattárának munkálataiba, Kanizsa és környéke földrajzi 
neveinek kétkötetes adattárát ő készítette el . A 80-as években a regioná-
lis köznyelviség kutatását szervezte, elméleti alapot adva kutatásainknak . 
Szorgalmazta a vajdasági diáknyelv ismételt feltérképezését, sokszor érvelt 
amellett, hogy szükség van a nyelvi kultúra szintjének emelésére stb . róla 
szólva nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy ő szervezte a tanszéken a 
nyelvészkonferenciákat, témát javasolt, külföldi előadókat hívott meg, és a 
tudományos tanácskozás lebonyolítását is vállalta .  Az időszerű nyelvészeti 
kérdésekre azonnal reagált, nyelvészeti feladatokat oldott meg tanulmá-
nyaiban, melyeket nem árt olvasgatniuk a nyelv iránt érdeklődőknek, mert 
sokat tanulhatnak belőlük . A tudományos eredmények népszerűsítését 
fontosnak tartotta, ezért nem csak tudományos folyóiratokban publikált .

Nyelvszemléletére jellemző volt, hogy a nyelvet nem elszigetelten szem-
lélte, nemcsak a nyelvi rendszer érdekelte, hanem mint a kultúra részét 
értelmezte, mely sok-sok szállal kötődik a kultúra minden összetevőjéhez . 
Mindaz, amit alkotott, kötődött a nyelvhasználathoz, tanulmányainak és 
cikkeinek anyagát a valós nyelvi szituációban lelte fel, adatai, melyekre 
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támaszkodott, és amelyeket magyarázott, amelyekről értekezett, valós, 
elhangzott nyelvi tények voltak .  Munkáiból és szóbeli közléseiből is tud-
juk, hogy a nyelvi adatokat többféle módszerrel gyűjtötte . S nála is, mint 
egyik tanítómesterénél, Penavin Olgánál – azért, mert mindkettőjük szá-
mára fontos volt a terepi munka –, összefonódott a nyelvészet és a néprajz .  
A terepen dolgozó nyelvész ugyanis lépten-nyomon találkozik a néprajz 
körébe tartozó tényekkel, és akarva-akaratlanul egy kicsit néprajzos is lesz, 
vagy akár igazi néprajzossá is válhat . Papp györgy is érdeklődést mutatott 
a néprajz iránt, és e tudomány művelőjévé is vált . Ő gyűjtötte össze, dol-
gozta fel és publikálta a vajdasági betlehemes játékokat .

Sok mindenről sokat tudott Papp györgy, és mi, fiatalabb munkatársai 
sok mindent tanulhattunk tőle . Élvezetesek voltak beszélgetéseink, me-
lyek sokszor úgy zajlottak, hogy őt hallgattuk . Szakmai „beszélgetések” 
voltak ezek, tele nyelvi adatokkal, értelmezésekkel, magyarázatokkal, 
érdekesebbnél érdekesebb történetekkel fűszerezve . Most így visszaemlé-
kezve a vele töltött órákra, azt mondanám, hogy mindazt, amit nekünk 
elmondott, tudatosan mondta – tanítói szándékkal . Hogy láttassa, úgy is 
lehet gondolkodni a nyelvről és mindarról, ami mellette/körülötte van, 
ahogy ő tette . És hogy lássuk azt is, hogy mennyi még a teendő nyelvünk 
tanulmányozása terén, nem általában a nyelv, hanem a vajdasági magyar 
nyelv kutatása terén .

Mindezt azért említem, mert Papp györgy tanszéki nyelvészi tevé-
kenységéből és szinte minden lépéséből látható, hogy tele volt ötletekkel, 
és ötleteit meg is valósította, sőt, másokat is sikeresen bevont a munkába . 
Arra is utalni szerettem volna, hogy minden porcikájában tanár volt, hogy 
minden pillanatot megragadott, hogy nagy tudásából akár egy keveset is 
átadjon másoknak .

A fentiekkel összefüggésben látom az általa szervezett kanizsai nyelv-
járási és néprajzi tábort is . Papp györgy kiváló ötlete volt a tábor megszer-
vezése, melynek célja, ahogy a tábor nevében is áll, veszendő értékeink meg-
ismerése, és a még fellelhető, még begyűjthető anyagi és szellemi értékeink 
lejegyzése, dokumentálása . 

Azért szervezte Papp györgy a tábort, hogy a fiatalok, középiskolások 
és egyetemi hallgatók megismerjék a vajdasági magyarság hagyományait, 
népi kultúráját, azaz múltját . Hogy tudják, honnan származnak, mik az 
örökségeik, mik a gyökereik .  „[A]z egyetemi hallgatók és a középiskolás 
fiatalok elnyerhetik a háttérismereteket szűkebb hazájukról, arról a nép-
csoportról, arról a nyelvről és kultúráról, ahová tartoznak” – nyilatkozta a 
Magyar Szónak Papp györgy (Magyar Szó, 1994 . július 22 . 11 .) . Hiányt 
pótolt az az ismeretanyag, amelyet a tábor közvetített . A (vajdasági) ma-
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gyar anyagi és szellemi kultúrával kapcsolatos ismeretek ugyanis csak sze-
rényen vannak jelen az iskolai tantervekben – ha egyáltalán jelen vannak .

A tábor tematikája színes volt . A különböző területekkel kapcsolatos 
tudás hozzájárult önazonosságunk megerősítéséhez . Egész oldalt kitenne, 
ha felsorolnánk mindazokat a témákat, amelyekkel kapcsolatban előadá-
sok hangzottak el . Íme közülük egy csokorra való: Kanizsa múltja, Kani-
zsa néprajzi sajátságai,  népi építészet, népi vallásosság, búcsújáró helyek, 
a Duna–Tisza közi magyarság etnográfiai (táji) csoportjai, a Tisza-vidék 
néprajzi múltja, a tanyarendszer, a tanyavilág az Alföldön, délvidéki te-
lepülésszerkezetek, a népköltészeti műfajok gyűjtése és feldolgozása, hie-
delmek és hiedelemmondák, a paraszti életrajz, a kommunikáció nyelvi és 
nem nyelvi jellegzetességei, tiszai halászat, tiszai halnevek, a nyelvjárások 
hangtana és alaktana, a nyelvjárási szókincsgyűjtés,  ragadványnevek, szó-
lások, falucsúfolók, tájcsúfolók stb . 

Nem titkolt szándéka volt a tábornak az érdeklődés felkeltése a nyelvjá-
rás és a népi kultúra iránt, és utánpótlás nevelése – mondta Papp györgy –, 
olyan volontőrökből álló csapat megteremtése, amely majd a saját telepü-
lésén rögzíti azt az anyagot, ami mulandó, veszendő (Magyar Szó, i . h .),  
„olyan fiatal gárdát szeretnénk kialakítani, amely legalább az anyaggyűjtés 
és a közlés szintjén meg tudja látni és láttatni környezetünk értékeit” (Ma-
gyar Szó, 1994 . július 24 . 11 .) .

Ez a tábor abban (is) különbözött a többitől, hogy a részvételnek fel-
tétele volt .  A nyelvjárás és a néprajz iránt érdeklődő fiatalokra számított 
a szervező . És ezt az érdeklődést bizonyítani is kellett nyelvjárási vagy 
néprajzi témájú dolgozattal, dokumentumokkal vagy rajzokkal .

Az egy hétig tartó foglalkozás előadásokat és gyűjtőmunkát foglalt 
magában . Az előadások egy része elméleti alapot adott a terepi kutatá-
sokhoz .

A program része volt az is, hogy a részvevők megtanulták, mire kell 
figyelniük, mit kell keresniük . Az adatgyűjtés módjaiba is lett betekinté-
sük, láthatták és maguk is tapasztalhatták, hogyan kell kapcsolatot terem-
teni az adatközlőkkel, hogyan kell kérdezniük, hogyan kell szóra bírniuk 
azokat, akik nehezen állnak kötélnek, vagy ha bizonyos dolgokról nem 
akarnak beszélni, hogyan kell meggyőzniük őket, hogy mégis beszéljenek 
a témáról . A lejegyzés módjával kapcsolatban is kaptak utasításokat, úgy-
hogy ideális esetben a táborozók jegyzetei alkalmasak a további feldolgo-
zás számára . 

A tábor részvevői érdeklődésüknek megfelelően választottak témát, 
amelyhez a terepen adatokat gyűjtöttek, és az is feladatuk volt, hogy később 
feldolgozzák és eljuttassák a szervezőhöz a kész anyagot . A fiatalok cso-
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portokban dolgoztak, minden csoportnak volt egy vezetője . Az adatközlők 
kiválasztásában segítséget kaptak, de maguk is felleltek olyan embereket, 
akiktől adatokat gyűjthettek . Igyekeztek sok mindent megjegyezni abból, 
amit hallottak, jegyzeteltek, fényképeztek, hangfelvételeket készítettek . 
Igyekeztek minél több ismeretanyagot rögzíteni .

Én kétszer voltam vendége a tábornak, 1994-ben és 1995-ben . A terepi 
munka 1994-ben Adorjánon és Horgoson folyt . Adorjánon a népi építé-
szetbe nyertünk betekintést, megismerkedhettünk a dohánytermesztés ha-
gyományaival és a dohányértékesítés bonyodalmaival (finánsztörténeteket 
is hangszalagra vettünk), a söprűkötéssel, a gabonafélék termesztésével, és 
népdalokat, népmeséket és hiedelmeket is gyűjtöttek a táborlakók . Min-
den csoportban volt valaki, aki a nyelvjárás sajátságait jegyezte fel . Horgo-
son a gyümölcstermesztés, a szőlészet, a paprikatermesztés és -feldolgozás 
volt a fő téma, de megismerhették a gyűjtők többek között a vályogvetést 
és a kádármesterséget is . 1995-ben Martonoson az én csoportom hallhat-
ta és láthatta, miként készülnek a messze tájakon híres fonott kosarak, a 
szép fonott bútorok és egyéb használati tárgyak, továbbá arról is faggat-
tuk adatközlőinket, miként termesztik és dolgozzák fel az ugyancsak híres 
martonosi paprikát . Oromhegyesen a juhászélet szépségeiről és nehézsé-
geiről hallhattunk ismertetést . Csoportommal a népi gyógyászat köréből 
is és a népi táplálkozásról is gyűjtöttünk adatokat . A gyógyászattal kap-
csolatos új ismeretek hallatán a fiatalok igencsak elámultak, nem beszélve 
azoknak a történeteknek a hallatán, amelyek nem igazán tartoztak témá-
ink közé . A tóthfalusi gyűjtés is eredményes volt, én a csoportommal és 
Silling Istvánnal jártam a falut, és nagy örömünkre kollégám itt is talált 
archaikus népi imádságot .

A táborban mesteremberek is jártak . Tőlük hallhattunk a komp- és de-
reglyekészítésről, a tiszai halászatról és a napsugaras faoromzat készítésé-
ről . A Szelevényi-erdőben is jártunk, és számomra feledhetetlen élmény az 
odafelé vezető út, a gyaloglás a forró homokban, az erdő növényvilágáról, 
a védett növényekről hallott előadás és a nagy séta az immár számunkra is 
nagy értéket jelentő növények között .

Esténként is volt program a táborban . Szintén nagy élmény volt 
valamennyiünk számára az ismert székelykevei mesemondó „előadóestje”, 
valamint Szöllősy Vágó László és Szöllősy Vágó Veronika népdalestje . 

Úgy tapasztaltam, élményt jelentett a fiatalok számára egy-egy elő-
adás és a terepi gyűjtés is, és az esti programokat is jól fogadták . Végig jó 
hangulat volt a táborban, új barátságok születtek . Biztosan szép emlékeket 
őriznek a táborról a diákok és az egyetemi hallgatók . S hogy tényleg jól 
érezték magukat, és látták, hogy hasznosak voltak számukra a táborban 
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szervezett foglalkozások, abból is látható, hogy többen a következő évben/
években is visszatértek .

Hagyományaink megélésére volt lehetőségük azoknak, akik jelen vol-
tak a nyelvjárási és néprajzi táborban, mert az előadók megmutatták, amit 
elődeinkről illik tudnunk . Az előadásoknak köszönhetően betekintést 
nyerhettünk azokba a témákba, amelyekről tudnunk kell/tudnunk illik, 
ha anyagi és szellemi kultúránk jelent számunkra valamit, és melyekről 
addig nem volt alkalmunk tanulni . Ami valamikor apáról fiúra szállt, távol 
áll a fiataloktól, egy részüktől biztosan . Az ismeretátadásnak az a formája, 
amellyel a táborban találkozhattunk, élményszerűbb volt, mint az írott 
forrásból történő ismeretszerzés . 

Én magam is sok mindent megtudtam az előadásokból, volt, amiről 
a táborban hallottam először . Engem „megfertőzött” a tábor . Hazafelé 
utazva azon kaptam magam, hogy Csantavéren a régi házak napsugaras 
faoromzatait nézegetem, és úgy emlékszem, még értékítéletet is megfogal-
maztam magamban róluk (nem mindegyik volt igazán pazar és látványos, 
de voltak ilyenek is) . És később azon is gondolkodtam, mit tudok én a 
falum közelében valamikor létezett tanyavilágról . 

Ha csak néhány fiatalban sikerült tudatosítani, mik az értékeink, ha 
csak néhányan felismerték, hogy érdemes figyelniük értékeinkre, ha felis-
merték, hogy a jövőben a maguk környezetében keresniük kell az értékein-
ket, és majd tovább is kell adniuk, érdemes volt megszervezni a tábort .

Végezetül hadd mondjam el azt is, hogy a tábor lakóinak és vendégei-
nek elszállásolása, élelmezése, a technikai feltételek biztosítása és a terepre 
utazás megszervezése nem lehetett egyszerű . De a jó szervezésnek kö-
szönhetően mindig minden a legnagyobb rendben volt . Még ma is szíve-
sen emlékezem a nyelvjárási és néprajzi táborban töltött napokra .
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� Tóth Glemba Klára

Volt egyszer egy Szociográfiai 
Mûhely Vajdaságban

„Ha a mag az aszfaltra kerül, vajon kihajt-e…”
(Papp györgy)

A Szociográfiai Műhely ötlete 1995-ben született meg, a 43 . Kanizsai 
Írótáborban Bori Imre javaslatára, aki szerint a Cnesa Művelődési Központ 
által egy szociográfiai munkaközösséget kell alakítani a szociográfia mű-
velésének szorgalmazására, támogatására és szervezésére . Bori Imre ezen 
szándékát a Szociográfiák nyomában című tanulmányában részletesebben 
meg is indokolta: „A szociográfia az egyetlen olyan irodalmi műfaj, amely 
a legközvetlenebbül is a legidőszerűbb politikai tevékenység szolgálatába 
is állítható, de lehet az elkötelezett tárgyiasság más kapcsolódásaira is es-
küdni […], nekünk a valóság ismeretére van szükségünk” (BOrI 1997: 
10) . Bori Imre javaslatában világosan fölvázolódott a Szociográfiai Műhely 
munkaterve, vizsgálódási feladatai: a kisváros szociográfiája, a vajdasági 
magyar polgár szociográfiája, a falu szociográfiai leírásai között szóljon a 
mai magyar parasztcsaládról, az elvándoroltak szociográfiájáról: a volt kö-
zösségben és az új környezetében, kisebbségben: az együttélés szociográ-
fiája a családban, munkahelyen, utcában, faluban vagy városban, többségi 
magyar településen, majdnem egyforma arányban élő népek közösségé-
ben, kétszeres kisebbségben (Új Kanizsai Újság, 1995 . szeptember 28 .), de 
körvonalazódott az is, hogy az írótábor kiegészítő rendezvényeként fogják 
számon tartani . Természetesen a fiatalokról sem feledkeztek meg, „a szo-
ciográfus középiskolásoknak külön tagozatot szervez a Munkaközösség, 
és a Tagozat résztvevője lehet a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének 
is a maga külön zsűrijével egyetemben” (uo) .

Erre a hatalmas feladatra Bori Imre tanárkollégáját, Papp györgyöt 
kérte fel, aki természetesen vállalta, hisz a „szociográfia mint irodalmi 
műfaj a közösséghez kötöttség tudata, tudatos vállalása” – mondta az első 
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Szociográfiai Műhely megnyitóján, amely a Mű és közösség címet kapta . 
„Az író csak a közösségnek ír-e vagy a közösségért, a közösségről is?” – 
tette fel a kérdést, s évtizedes munkája bizonyította, hogy válaszolni is 
képes volt rá . Papp györgy fáradhatatlanul munkálkodott azon, hogy az 
1995-ben megalapozott Szociográfiai Műhely terve és célja beteljesüljön .

A Szociográfiai Műhely hangulata, felemelő érzése összeforrt az írók 
tevékenységével, alkotásával, s úgy tűnt, hogy elválaszthatatlan része az 
írótábornak és Magyarkanizsának, a „csönd városának” is .

A dolgozatban a műhely tevékenységéről szóló fejezeteket évszámok-
kal jelöljük, amelyek segítségével a szociográfiai ülésszakok idő- és sor-
rendjét pontosabban és átláthatóbban tudjuk feltérképezni a meghívók, az 
Új Kanizsai Újságban megjelent cikkek, valamint egyéb dokumentumok 
alapján . Ezért a tanácskozások felsorolását és pontosítását, valamint azok 
tartalmait eltérő terjedelemben lehet bemutatni .

1995
„Kutatni kell, az eredményekről pedig beszélni, a pillanatképeket rögzíteni, 

megörökíteni, új feladatokat is felvállalni…” 
(Papp György)

A Kanizsai Írótábor szervezőbizottsága hívta fel először a figyelmet 
arra, hogy az irodalmi szociográfia évtizedek óta elhanyagolt műfaj Vaj-
daságban, s a döntés értelmében a 43 . írótábor központi témája már az 
irodalmi szociográfia és egyáltalán a szociográfia volt, Mű és közösség cí-
men . A témakör kidolgozásakor az is szerepet játszott, hogy „rengeteg 
szempontból és módon lehet körüljárni, az író és a művei éltető közegét 
jelentő bármilyen közösség viszonyától kezdve, a közösségjellemzés kis 
és nagy látószögein át egészen az Illyés gyula-i panorámákig” (PAPP 
1995) . Az ily módon megformált téma híven tükrözte a szűkebb irodal-
mi, publicisztikai, néprajzi és a filmszociográfia irányzatait is . A bizottság 
a feladat alapkoncepciójának kidolgozásával Bori Imre akadémikust, ki-
egészítésével pedig Lazar Merkovićot (a délszláv vonatkozásokkal), Siflis 
Zoltánt pedig a filmszociográfiával kapcsolatos teendőkkel bízta meg . A 
bizottság döntést hozott arról is, hogy egy meghívásos és szabad pályáza-
tot írnak ki, amely értelmében minden meghirdetett műfajban legalább 
egy-két mű és műalkotás megjelentetését, jutalmazását is lehetővé teszi . 
Az elképzeléseket az Illyés Alapítvány Alkuratóriuma és Kanizsa község 
önkormányzata, a tartományi titkárságok és a köztársasági minisztérium 
támogatta . A Mű és közösség című első szociográfiai tanácskozás sikeressé-
gét már megelőlegezte az is, hogy az Újvidéki Színháznak köszönhetően a 
meghívottak közül mindenki saját anyanyelvén tarthatta és hallgathatta az 
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előadásokat . Bori Imre bevezetője után – amelyben a javaslat elhangzott – 
a Szociográfiai Műhely felkarolná a teljes tevékenységet, a korábbi művek 
bibliográfiájának elkészítését, a művek begyűjtését, pályázatok kiírását, 
a szociográfiai kutatás ösztönzését . Üdvözlőbeszédében Papp györgy a 
szociográfiában, a közösséghez kötöttség tudatában és tudatos vállalásá-
ban a szociológia tudományos módszereinek és a művészi látásmódnak, 
sűrítettségének az összekapcsolását vélte felfedezni, s feltette a kérdést: 
„Az író csak a közösségnek ír-e, vagy a közösségért, a közösségről is? Fel-
adata-e a művészi formán túl a társadalom gondjainak, ügyeinek felvál-
lalása: itt és most a nemzetek, nemzetiségek közti viszonyoké, a lakosság 
fogyatkozásáé” (Új Kanizsai Újság, 1995 . szeptember 14 .) . A téma kapcsán 
előadást tartott Milorad Miković, Biacsi Antal, Miodrag Novaković, gu-
bás Jenő, Dudás Károly, Székely András Bertalan, Püski Sándor, Siflis 
Zoltán, Vicsek Károly, Deák Ferenc, Ileana Magda és Jan Makan . Heves 
vitát váltott ki nem is a szociográfia értelmezése, hanem a közelmúltban 
való szerepvállalása (uo) .

A javaslatot hónapokig tartó hallgatás övezte . Sokak szerint téves volt a 
közösségrajzot a rendezvény témájául választani . Az alakulás napján Papp 
györgy a következő gondolatokat vetette papírra: „A szociográfiai műhely 
mindannak gyűjtőhelye, irányítója, szervezője, istápolója akar lenni, amit 
a szervezeti formájává társult alkotók, közéletünk, tudományosságunk 
fontosnak tartanak, idetartozónak vélnek, szívesen, örömmel művelnek, 
és ami képes közelebb hozni közösségeink természetét, mozgásformáit és 
főleg gondjait, bajait” (Új Kanizsai Újság, 1996 . február 8 .) .

1996
„A szociográfia a közösséghez kötöttség tudata, tudatos vállalása.” 

(Papp György)

A műhely első alakuló tanácskozását 1996 februárjára tervezték, de a 
hatalmas hóesés miatt a meghívott vendégek nem tudtak eljutni Kanizsá-
ra . A megalakulás időpontját március 22-ére halasztották . A meghívottak 
(Biacsi Antal, Dobos János, Dudás Károly, Csorba Béla, Cs . Simon István, 
Silling István, Siflis Zoltán, Pénovátz Antal, Szloboda János, Ternovác 
Károly, Virág gábor, Klamár Zoltán, Papp györgy, Molnár Cs . Attila, 
Tari István) alapos ismerői voltak ennek a tudományos kutatásnak, moz-
galomnak . Szó volt a műhely szervezeti formájáról, arról a dilemmáról, 
hogy személyként jegyezzék-e be a műhelyt, vagy az írótáborhoz, esetleg 
az Ozoray árpád MME-hez kell-e társítani . Végleges döntés azonban eb-
ben a kérdésben nem született .
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A műhely tevékenységi köre körvonalazódni látszott: összegyűjteni a 
múlt évtizedek szociográfiai termését, és a Cnesa gondozásában megje-
lentetni, pályázatokat kiírni a szociográfiai alkotások megírására, megje-
lentetésére, díjazására, fel kell venni a kapcsolatot a hasonló tevékenységi 
formákkal, műhelyekkel, folyóiratokkal . Halaszthatatlan feladatnak vélték 
az élő, új kutatásokat, a magyar szociográfiai kutatók etnikai közösségünk 
legnagyobb és legégetőbb problémájával, a fogyatkozásunk okaival való 
foglalkozást, valamint az öregek és a magányosok sorsával, az öngyilkos-
ságokkal és közösségi menekülésformákkal való foglalkozást filmben, 
tanulmányban, irodalmi szociográfiában egyaránt . A helyismereti kuta-
tásokat sem szerették volna mellőzni, ezért az üzemi, egzisztenciális kö-
zösségek szociográfiai kutatásai is megfogalmazódtak . Az újonnan alakult 
Szociográfiai Műhely kísérőrendezvénye a szabadkai Életjel műsora, majd 
Makovecz Imre jeles magyarországi építész kiállításának megnyitója volt .

A tervek szerint a vezetőségnek tagja lesz minden szakosztály elnöke 
is (irodalmi, publicisztikai, néprajzi, filmszociográfiai stb .) . Vitáztak a ku-
tatás szervezéséről, tartalmáról, módszeréről ‒ maradjon-e a szociográfia 
az írott szónál, területi vagy jelenségközpontú legyen-e (amely alatt a szü-
letéscsökkenést és az elvándorlást értjük) . Ezek az előadások azt bizonyí-
tották, hogy a közösségrajzzal kell és érdemes foglalkozni, szükségszerű 
is, hisz ebben környezetünk induktív és deduktív megközelítési módja is 
kifejezésre jut . Az intézőbizottságot a következők képviselték: Bori Imre, 
Deák Ferenc, Klamár Zoltán, Papp györgy és Siflis Zoltán (Új Kanizsai 
Újság, 1996 . október 3 .) . A 44 . Kanizsai Írótábor a Szociográfiai Műhely 
tanácskozásával kezdődött, Fogyatkozásunk és megmaradásunk esélyeiről 
címmel . Már a kezdet is arra hívta fel a figyelmet, hogy a közösség észre-
vette a fogyatkozást, és a szülőföldön való megmaradás esélye után kutat . 
A tanácskozás a területi vizsgálódásokra fókuszált: Bogdán József a Falu a 
hármashatáron című könyv kapcsán értekezett, gubás Jenő és gubás ágo-
ta rábé ikerfalujáról, Majdányról, Kovács Jolánka Erzsébetlakról érteke-
zett, Tari István pedig kultúrszociológiai mozzanatokkal tette értékessé a 
tanácskozást .

1997
Műhelyre várva

című írásával harangozta be Papp györgy az 1997 . évi szociográfiai ülést 
az Új Kanizsai Újság hasábjain . Itt már világosan elhangzott az a szük-
ségszerű megoldás, hogy „jogosítványokkal rendelkező, a tevékenységre 
bejegyzett intézményt kell megteremteni, kanizsai székhellyel, ügyvitellel, 
könyvtári és dokumentációs központtal” . Megemlítette azt a két fontos 
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fonalat, amelyen tovább kell futnia a műhelynek . Az első a pusztulásunk 
okairól, megmaradásunk esélyeiről szóló témakör, a második a területi és 
jelenségközpontú vizsgálódás (Új Kanizsai Újság, 1997 . február 27 .) .

Akkor még aktuális volt a tevékenységi körök meghatározása . Papp 
györgy hangoztatta: „nem teremteni, a teremtést kell összefogni”, „megha-
tározni a kutatási irányokat, műfajokat”, a szociográfiai műhely „irodalmi, 
néprajzi, publicisztikai, fotó- és filmszociográfia összeötvözését jelenti”, s 
illik ezt állandó odafigyeléssel tenni, hogy a kéziratok gyűjteményes kö-
tetben lássanak napvilágot . Február 28-án tartották meg a tanácskozást, és 
már körvonalazódott az írótábor idejére időzített kutatási eredmények be-
mutatása: Adorján mint a nyári táborok kutatásának eredménye, valamint 
a Veszendő értékeink nyomában című, az egyetemi hallgatók és középiskolás 
fiatalok munkájának bemutatása . A harmadik szociográfiai műhelyen be-
számolók hangzottak el a publicisztika és az újságírás témakörökből, Fo-
dor István, gruik Ibolya, Cs . Simon István, Kovács Nándor, Papp györgy 
részvételével . A tanácskozás második részében a szociográfiai kutatás le-
hetséges útjai kapcsán Kovács Jolánka az erzsébetlaki családokkal a csa-
ládtervezésről készített szociográfiai interjút, gubás Jenő és Csorba Béla 
pedig a művelődésszociográfia feladatait próbálta körvonalazni a magyar 
könyvtárak, olvasási lehetőségek gondjairól . Klamár Zoltán a fotók és a fo-
tózás szociográfiai szerepéről értekezett, Papp györgy pedig a nyelvészeti 
vizsgálatok kommunikációkutatási szociográfiai felhasználhatóságáról írt . 
A kanizsai videoműhely bemutatta az Aracs című filmjét .

1998
„A kettős feladat szorításában.” 

(Papp György)

A tavaszi ülésszakra március 7-én került sor, amellyel létjogosultságot 
nyert a műhely, hisz megnövekedett a népszerűsége a kutatók és a szakem-
berek körében, de tartalmai és témái is folyamatosan gazdagodtak . A mű-
helymunkát egy vezetőségi ülés előzte meg (Dudás Károly, Siflis Zoltán, 
Deák Ferenc, Papp györgy és Klamár Zoltán), amelynek a nyári szociog-
ráfiai kutatótábor és az őszi tanácskozás sajtóvisszhangja volt a napirendjén, 
valamint a további szervezési gondok, a kutatótábor eszközeinek a biztosí-
tása . Papp györgy feltárta a műhely további tervét, az adorjáni kutatással 
való elvárásait: összefoglalót kell készíteni róla könyv vagy egyéb publiká-
ció alakjában . Más környezetek feltárását is lehetővé teszik, attól függően, 
hogy melyik kutató milyen témakört igényel . Ezen a tavaszi tanácskozáson 
bemutatták Klamár Zoltán és Harkai Imre Adorján népi építészete című 
kötetét, és kitértek annak szociográfiai vonatkozásaira . Csorba Béla a Hol 
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vette a király a várát? szólásra kereste a választ, valamint Nagy István és raj 
rozália is bemutatták kutatásuk eredményét . Kovács Mária a Kispiacra 
került adorjániak sorsáról számolt be, a szülőfaluval való kapcsolattartásuk 
gyakoriságáról, formáiról . Papp györgy a helyszínen készített szociográ-
fiai interjút Losonc Borbálával, amely amellett, hogy hasznos, tanulságos 
ötletnek bizonyult, meg még szórakoztató jellegű is volt . Az adorjáni témát 
egy videofilm zárta le a falu vasárnap délutáni hangulatáról, amelyet Bics-
kei Zoltán és Iván Attila készítettek . Dudás Károly arról értekezett, hogy 
a közösségkutatást haladéktalanul meg kell kezdeni a szórványban is, mert 
ez az utolsó pillanat, amikor még lehet tenni valamit értük . Bogdán József 
azt ajánlotta, hogy készítsen a műhely rendszeres tájékoztatót a megjelent 
művekről, mutassa be az elkészült szociográfiákat . Biacsi Antal az Új Hét 
Nap Vajdasági Kalendáriumát mutatta be, amely egyben a magyar testü-
letek, civil szervezetek, iskolák címtára is . Elhangzott olyan javaslat is, 
amely szerint a Szociográfiai Műhely elnevezésbe ne a kanizsai elnevezés 
kerüljön, hanem a vajdasági, utalva a műhely szélesebb körű kutatásaira . 
Ezt Papp györgy nem helyeselte . Szerinte „az érdeklődési kör a névtől 
függetlenül nyilvánvaló” (Új Kanizsai Újság, 1998 . március 19 .) .

A Kanizsai Szociográfiai Műhely őszi munkája a terepi munkával in-
dult, amely az alapításnál is nagy szerepet kapott ‒ Adorján közösségle-
írását kellett volna megejteni . Így indultak el a műhelytagok Adorjánra 
gyűjteni: Klamár Zoltán, Kovács Mária, Papp györgy, Szemerédi Magda, 
Varjú györgy; ifj . Sarnyai István kamerával, Országh Andor pedig fény-
képezőgéppel, hogy megörökítsék az ott látottakat, hallottakat . Kutatásra 
kerültek a közösség demográfiai jellemzői, a születés hagyományköre, a 
családtervezés, a közösségi alkalmak, a kisközösségi, családi sorsfordu-
lók, a dohánytermesztés, a földművelés, a juhászat közösségi vonatkozásai 
(amelynek továbbélését Papp györgy egy juhászbálon látta folytatni – a 
szerz . megj .), de érintették az aktuális problémákat is: mi okozza a falu 
irányítójának a legtöbb gondot, hogyan szervezik meg az adorjáni elszár-
mazottak találkozóját stb . A gyűjtési eredményeket az Új Kanizsai Újság 
szociográfiai mellékletében tervezték leközölni .

1999
„Pedig most lenne igazán érdekes megnézni, hogyan is él a magyar nép.” 

(Papp György)

Az 1999 . évi Szociográfiai Műhely tanácskozására március 5-én került 
sor, a Cnesa OMI épületében . A tanácskozás központi témája ismét Ador-
ján volt, az őszi és téli gyűjtések eredményeinek bemutatása és feldolgozása 
tanulmányok, videofilmek és fényképek formájában . De helyet kaptak a 
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más vajdasági közösségek feldolgozásai is, valamint a műfaj legidőszerűbb 
jelenségeinek érzékelése . Papp györgy Adorján demográfiai jellemzőit 
ismertette, település- és lakosságszerkezetét . A továbbiakban Szemerédi 
Magda A születéshez, családtervezéshez kapcsolódó szokásrend és hiedel-
mek, Varjú györgy Az adorjáni dohánytermesztés közösségformáló szere-
pe és Klamár Zoltán Birtokviszonyok és családszerkezetek című előadása 
hangzott el . A tanácskozás második részében Kovács Jolánka a dél-bánáti 
Káptalanfalva (Busenje) pusztuló magyarságáról beszélt, Bogdán József 
pedig a már elpusztult falucska, Sasüllés történetét mutatta be Juhász An-
tal néprajzkutató segítségével . A következő lépés már a szociográfia mel-
lékletként megjelent tanulmányokat és gyűjtési eredményeket mutatta be . 
Megjelent a Szociográfiai Hírmondó első száma is .

A 47 . Kanizsai Írótábor keretén belül megtörtént a szociográfiai mű-
helymunka is, Bori Imre akadémikus és Csák gyula író, szociográfus 
vezetésével . A műhelymunka központi témáját, az Éppen most mit írsz, 
mit fordítasz címűt, a Csuka Zoltán Műfordító Műhely fiatal tagjainak a 
bemutatkozásával járták körül .

2000
Adorján, jövőkép, Szirmai-víziók

volt a címe a 2000 . évi téli–tavaszi tudományos tanácskozásnak, amelyre 
március 10-én került sor . Elöljáróban már megfogalmazódtak a téli tu-
dományos ülésszak témakörei: folytatni kell az adorjáni kutatásokat az 
eredmények számbavételével, helyet kell adni minden kutató és érdeklődő 
számára a maga környezete, közösségi élete bemutatására, és haladéktala-
nul meg kell kezdeni az általános jelenségvizsgálatokat is . Erre a fiatalok 
jelen- és jövőképének kutatása a legalkalmasabb . Két kérdőív is készült 
ezzel kapcsolatban, a 14–18 éves korúaknak, valamint az egyetemi hall-
gatók számára .

A tanácskozás az Orbis folyóirat bemutatásával indult . A Szociográfiai 
Műhely megnyitóján elhangzottak az eredmények, de azok a megfigyelé-
sek és gondok is, amelyekre a műhely felhívta a figyelmet: a műhelymunka, 
a kutatás, az elemzések felé kell fordulni, s a vonatkozásokat a terület szak-
értőinek bevonásával és azok helyzetelemzésével kell felfedni . Adorjánról 
két kutató számolt be: Varjú györgy az adorjáni dohánytermesztés közös-
ségi, néprajzi vonatkozásairól beszélt, Szemerédi Magda pedig A születés, 
családtervezés szokásrendje, szociográfiai szempontjai című tanulmányát 
olvasta fel . A műhely munkájában Tóth glemba Klára Születési és ke-
resztelői szokások Muzslyán című dolgozatát mutatta be, Silling István 
Kupuszinán még a házak is meghalnak címmel tartott előadást . Dudás 
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Károly és Siflis Zoltán megjegyezték, hogy a szociográfia nem szólhat csu-
pán a múltról, csak amennyiben a jelent, jövőt magyarázza . Ennek szel-
lemében hangzott el Kovács Mária az ostorkai tanyavilág jelenéről szóló 
műhelybeszámolója és Papp györgy gyermekeink és ifjúságunk jelen- és 
jövőképe című kérdőíves kutatásának eredménye .

Az őszi–téli tanácskozás 2000 . szeptember 8-án került megrendezésre, 
amelyen az irodalmi műhelyek keretén belül Éppen most mit írsz? címmel 
Burány Béla, Hódi Sándor, Varjú györgy, Tóth glemba Klára, Dudás 
Károly, Siflis Zoltán, valamint Kávai Anna mutatták be tanulmányaikat .

2001
A Szociográfiai Műhely tavaszi tudományos tanácskozására 2001 . már-

cius 9-én került sor . A tanácskozás két témakört ölelt fel: az első témakör 
Adorján közösségi leírásával foglalkozott . Dudás Károly Bicskei Mihállyal, 
a politikussal és közgazdásszal beszélgetett arról, hogy mit jelent számára 
a falu, a közösség, valamint a társadalmi rangok egy ilyen közösségben . 
Majd Papp györgy szociográfiai riportja következett, amelyet Tari János 
főtisztelendő úrral készített a vallás integraló szerepéről és közösségformá-
ló erejéről, különös tekintettel a faluban jelentősen megnövekedett számú 
cigány közösségre . Varjú györgy az adorjáni halászokról és eltűnésükről, 
Bárth János pedig A tanyatípusok és tanyai közösségek a Bácskában című 
tanulmánnyal értekezett . A második témakör a nők közösségi szerepét, 
helyét méltatta, amelyben rajsli Ilona Nyelv és nem ‒ itt és most című elő-
adása hangzott el, majd Tóth glemba Klára Női szerepkörök a muzslyai 
szokásrendszerben című tanulmánnyal értekezett . Mint kiderült, ebben 
a vonatkozásban még ma sincs szemléletváltás . Kovács Mária Kispiacról, 
Ostorkáról készített beszámolót, majd Kávai Anna a Lendváról Bácskába 
kerülésükkel kapcsolatos szociográfiai emlékirataiból olvasott fel . Bogdán 
József a bánáti püspökség évkönyvét mutatta be .

A Szociográfiai Műhely alapelveit követve új tagokkal gazdagodott 
a műhely . Krajcsik Angéla és Herbut Anikó egyetemi hallgatók vidékük 
nyelvjárásáról és a népi vallásosságról olvastak fel beszámolót .

A Szociográfiai Műhely őszi tanácskozása 2001 . szeptember 6-án 
lett megtartva, amely a már hatodik éve működő műhely eredményeinek 
bemutatásával kezdődött . A felterjesztett témakörök: Játék és közösség 
(szociológiai, szociográfiai, néprajzi értelmezések), Adorján szociográfi-
ája, egyéb környezeteink közösségleírása, valamint kutatási beszámolók . 
A tanácskozás részét képezte a Játék és világkép című összeállítás . Ennek 
keretén belül bevezetőül a Cika ide, édes párom nevű gyermekjátékot mu-
tatta be az Ozoray árpád MME színjátszó gyermekcsoportja, majd Nagy 
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Abonyi ágnes zentai muzeológus beszélt a játékszerekről és játékformák-
ról; Bicskei Mihály, az adorjáni helyi közösség nyugalmazott irodavezetője 
a falu Nadrljan formájú hivatalos nevének megváltoztatásáról beszélt . A 
konkrét környezetek feltárt játékai közé lehet sorolni a Bózsó Ildikó által 
kikutatott adorjáni cünüzést és rókavárazást . Kovács Mária a régi kispiaci 
játékokat mutatta be, Varjú györgy is az adorjáni játékokhoz fűzött ada-
lékot, Szabados Szilveszter a kacskázást mutatta be, Tóth glemba Klára 
a muzslyai gyermekjátékokból adott ízelítőt, Baráth Irén a kanizsai le-
ányjátékokról számolt be, Szemerédi Magda pedig a Játék és önbizalom 
című tanulmányát ismertette . A szociolingvisztikai témakört rajsli Ilona 
nyitotta meg A délvidéki nyelvjárások változásáról és presztízséről címmel . 
Molnár Csikós László a munkahelyi kétnyelvűséget vizsgálta, Pomogáts 
Béla, a Magyar Írószövetség elnöke pedig elmondta, hogy a Magyar Író-
szövetségnek nemrégiben egy szociográfiai szekciója alakult meg, amely 
majd sokban hozzájárul a kapcsolatok segítéséhez . A délutáni program-
ban Siflis Zoltán a Bánáti végeken című, Bogdán József papköltő portréját 
megrajzoló filmjét láthatták a műhely tagjai és az érdeklődők .

2002
A Kanizsai Szociográfiai Műhely téli ülésszakát január 12-én tartották 

meg, amelyen megtárgyalták az adorjáni kötet sikeres pályázati eredményét . 
Természetesen az évi kutatások tervéről is tanácskoztak, összegeztek .

Az 50 . Kanizsai Írótábor keretén belül, 2002 . szeptember 6-án a mű-
hely is megejtette őszi ülésszakát . A Szociográfiánk jelen- és jövőképe című 
tudományos tanácskozáson a következő témakörök közül válogathatott a 
kutató: 1 . Adorján szociográfiája, 2 . A szociográfia jövőképe és kapcsolata 
egyéb társtudományokkal, 3 . A szociolingvisztika útjai . A tanácskozáson 
részt vevő szerzők és tanulmányaik címe: gábrity Molnár Irén: A szoci-
ológiai és szociográfiai kutatások lehetséges összefüggéseiről; Dudás Ká-
roly: A szociográfia „hasznáról”; Klamár Zoltán: Néprajz és szociográfia; 
rajsli Ilona: A fiatalok nyelvhez viszonyulása napjainkban; Tóth glemba 
Klára: A szórványmagyarság identitásmegőrzésének esélyei; Hózsa Éva: 
A szociográfiai érdeklődés és jelenségek a vajdasági magyar irodalomban; 
Varjú györgy: A móvázás és más közösségi munkaalkalmak Adorjánon; 
Kovács Mária: Népességfogyatkozás és okai Ostorkán; Vörös Anna: Újabb 
aspektusok az adorjáni olvasásszociológiai felmérésben; Papp györgy: A 
nyelvikorpusz-gyűjtés, -rendszerezés modellje . Az Új Kanizsai Újság utol-
só cikke említést tesz arról, hogy majd a lap mellékleteként megjelenik a 
Szociográfiai Hírmondó, de erre nem került sor . Az Adorjánról szóló ki-
advány szerkezete továbbra is az eddigi tevékenységet tükrözi majd: Ador-
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ján múltjáról, jelenéről – Papp györgy: A múlt, jelen és a jövő képe, kuta-
tási előzmények, demográfiai közösségi jellemzők, valamint Az adorjáni 
közösség a ragadványnevek fényében, Silling István: Adorján vallási élete, 
közösségi jellemzői; Tóth glemba Klára és Szemerédi Magda: Születés, 
családtervezés az adorjáni közösségben; Klamár Zoltán: Az adorjáni te-
mető – néprajzi és szociográfiai szempontból; Dudás Károly: Adorjántól 
Adryáig, szociográfiai interjú Szecsei Mihállyal; Varjú györgy: A do-
hánytermesztés, dohánykultúra; Vörös Anna: Az adorjáni tanulók olvasási 
szokásai, valamint egy szerzőcsoport által összegyűjtött 1944-es történel-
mi sorsfordulók leírásai is helyet kaptak . A könyv másik szerkezeti részét 
más környezetekben végzett kutatások képezik: Tóth glemba Klára A nők 
szerepe a hagyományos szokásrendszerben, valamint rajsli Ilona Nem és 
nyelvhasználat című tanulmánya . Kovács Mária Ostorkáról (kihaló tanya-
csoportról készült tanulmány) Molnár Csikós László pedig a kisebbségi 
nyelvhasználat időszerű kérdéseiről számolt be .

2003
Ez az év igen tartalmas és tevékenységekben gazdag évnek mutatkozott . 

Már január 31-én a Szociográfiai Műhely munkatársai megbeszélésen vol-
tak a vállalt feladatok teljesítése és az újabb kutatási feladatok tisztázásának 
érdekében . Március 7-én Hogyan írjunk monográfiát címen helytörténeti, 
üzemtörténeti tanácskozást szervezett a Szociográfiai Műhely a Művésze-
tek Házában jeles szakemberek részvételével . A programban részt vettek: 
Papp györgy (A tanácskozás célkitűzéseiről); Bárth János (A monográfia-
írás és a helytörténetírás módszertani kérdései); Fodor István (Helytör-
téneti kutatások lehetőségei a zentai Történelmi Levéltárban); Hegedűs 
Antal (A bácskai helytörténetírás forrásai és korszakonkénti problémái); 
Hovány Lajos (A bácskai vizenyős területek változásai és a helytörténet); 
Kalmár Károly (A Potisje rt .-re vonatkozó zentai levéltári anyagról); Merk 
Zsuzsanna (Az üzemmonográfia készítésének elvei, módszertani kérdései) 
és Szekeres ágnes (A kerámialeletek régészeti, helytörténeti tanulságai) .

Ez az év kedvező volt a kutatásokra és az együttműködésekre . Még 
egy tudományos tanácskozáson vehettek részt a Szociográfiai Műhely 
tagjai . A Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság és a Kanizsai Szo-
ciográfiai Műhely közös szervezésében 2003 . március 28-án Szólásaink és 
közmondásaink címmel tudományos tanácskozást szervezett a Cnesa OMI 
székházában, amelyen a következő előadók vettek részt: Andrić Edit 
(Szólások és kétnyelvűség); Bózsó Ildikó (általános iskolások szólásértési, 
helyzetfelismerési készségei); Csorba Béla (Adalékok a hitvilág és a szólá-
sok kapcsolatához); Forgách Tamás (A magyar szólások és közmondások 
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táráról a megjelenés előtt); Molnár Emma (Nonverbális elemek a magyar 
szólásokban és közmondásokban); Molnár Csikós László (Ada szólás- és 
közmondáskincséről); Papp györgy (Az egyéni szóláskincs és -használat 
sajátosságai); rajsli Ilona (Pázmány Péter szólásainak tervezett szótáráról) 
és Silling István (Kupuszina [Bácskertes] proverbiumairól) .

A tavaszi tanácskozás időpontja április 29-ére esett, amelyen az iden-
titástudatunkkal közvetlenül összefüggő jelenségeket vizsgáló munkák 
lettek bemutatva: Sági Zoltán: Az öngyilkosok környezeti tényezői; Tóth 
glemba Klára: Identitáskutatás Közép-Bánátban; Hallai Zoltán pedig a 
muzslyai általános iskolában végzett kutatást a tanulók jelen- és jövőké-
péről . Silling István a kupuszinai palóc nyelvjárás elhagyásáról értekezett . 
A szociolingvisztikai kérdésekkel rajsli Ilona (Középiskolásaink kis- és 
nagyközösségi mintái); Molnár Csikós László (Kétnyelvűség és munkahe-
lyi nyelvhasználat) és Papp györgy (A vajdasági szóláscsúfolók közösségi 
vonatkozásai) foglalkozott . Kovács Mária a kispiaci növénykultúrák nép-
rajzi, nyelvi sajátosságairól szólt, Hózsa Éva munkájának címe: Adalékok 
a líraértés szociográfiájához . A Szociográfiai Műhely alapkutatási terü-
letéről három beszámoló készült: Adamović Erzsébet az adorjáni cigány 
népesség szociográfiai jellemzőit tárta fel, Varjú györgy a falu értelmiségi 
rétegének sorsát, Szemerédi Magda pedig az 1944-es események szemta-
núinak vallomását jegyezte le .

A Kanizsai Szociográfiai Műhely 51 . írótábori tanácskozására szep-
tember 5-én került sor a következő előadókkal: Adamović Erzsébet, Bózsó 
Ildikó, Hózsa Éva, Kovács Mária, Merk Zsuzsanna, gábrity Molnár 
Irén, Papp györgy, rajsli Ilona, Silling István, Szemerédi Magda, Tóth 
glemba Klára, Varga Tünde, Varjú györgy és Vörös Anna . A tanácskozás 
a következő témaköröket tartalmazta: Irodalmunk, kultúránk; Nyelvünk, 
közösségünk esélyei a globalizáció korában; Társadalmi divatjelenségek, 
divatszenvedélyek; Önazonosságunk tényezői, folyamatai; Integráció és 
migráció, golgotás népességmozgások; Merre tartanak néphagyománya-
ink; Családközösségeink az ezredforduló után; Híradások az erőszakosan 
megcsonkult adorjáni családokról; Elhasonulások a kultúrafogyasztásban, 
-recepcióban, Változási folyamatok irodalomképe; A nők helye és szerepe 
ma; A nyelvvesztés; Integrálódásunkról pozitív és negatív előjelekkel .

2004
Az 52 . Magyarkanizsai Írótábor keretén belül megtartották a Szociog-

ráfiai Műhely tudományos tanácskozását is, amelyen a legfrissebb kutatási 
eredményeket mutatták be a résztvevők Sztereotípiák a Balkánról, önma-
gunkról és másokról címmel . gábrity Molnár Irén: Sztereotípiák a vajdasági 
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magyarokról, Ózer ágnes: Kultuszaink és identitástudatunk, Vajda gá-
bor: Sztereotípiák irodalmi és művelődéstörténeti megközelítése, Franyó 
Zsuzsanna: A balkanizálódással szembeni attidűdlehetőségek az előadá-
sok rendezésében és játszásában, Tóth glemba Klára: Kortes sztereotípiák 
itt és most, a választási propagandába épülő, a közösség tetszését célzó 
klisékről, Kovács Mária a kispiaci vegyes házasságokról írt, Papp györgy 
pedig beszámolt a legújabb kutatási területéről A balkáni emlékképek a 
magyarokról címmel . Ekkor már terveztek még egy tanácskozást, amelyen 
az adorjáni szöveggyűjtemény is bemutatható lesz .

Az október 29-ei tanácskozást már közösen tartotta meg a Délvidéki 
Magyar Nyelvi Korpuszépítő Csoport és a Szociográfiai Műhely, amelyen 
a szövegtárral kapcsolatos kutató- és feldolgozó tevékenységről számoltak 
be a munkatársak: Andrić Edit, Hózsa Éva, rajsli Ilona, Varga Tünde, 
Molnár Csikós László, Papp györgy, Pató Imre és Silling István, valamint 
az első szociográfiai műhelytanulmány-kötetnek, az Adryantól Adorjánig 
címűnek a szakmai és sajtóbemutatóján vehettek részt az érdeklődők .

2005
A Szociográfiai Műhely hagyományos őszi tanácskozását 2005 . szep-

tember 2-án tartották meg az írótábor keretén belül . A program felülmúlta 
az elvárásokat . Visszatekintéssel, kutatói beszámolókkal, tervmunkálatok-
kal és publikációk ismertetésével nyitott az őszi ülésszak . Majd Városi zűr-
zavar? – Falusi együgyűség? címmel urbánus és provinciális élettereinkkel, 
közösségeink, kultúránk gondjaival foglalkoztak a kutatók . gábrity Mol-
nár Irén (A magyarság táji tagolódása és településtípusai); Tóth glemba 
Klára (Urbanizálódási tendenciák a szórványainkban); Bárth János (Egy 
ellenpont: a havasi székely tanya); Hózsa Éva (Provincializmus, peremvi-
dék, kisváros-irodalom); Silling István (Elszakadás és visszatérés); rajsli 
Ilona (Provincializmus és köznyelvűsödés); Papp györgy (Városi zűrzavar? 
– Falusi együgyűség?) és Andrić Edit (Magyarságkép a szerb irodalomban) 
tartották meg előadásukat . A felkért előadók (Adamović Erzsébet, Bózsó 
Ildikó, Kovács Mária, Vajda gábor, Varjú györgy és Molnár Csikós Lász-
ló) ötleteikkel, hozzászólásaikkal gazdagították a tanácskozást .

2006
A 2006 . évi tanácskozásra szeptember 8-án került sor, amelynek köz-

ponti témája a családszociográfia, nyelvtanulás és szocializáció volt . Az 
előadók: gábrity Molnár Irén (generációkapcsolatok – teher vagy szük-
séglet?); Hózsa Éva (Elvek és utak a környezetnyelv oktatásában – Az ol-
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vasó és olvasott család); Kovács Mária (A Nagy Torma család); Mengyán 
Pletikoszity Ildikó (A többség nyelvtanulásával kapcsolatos sztereotípiák); 
Molnár Csikós László (A nemzeti identitás problémái a vajdasági csalá-
dokban); Papp györgy (Környezetnyelvi [v]iszonyok); rajsli Ilona (Név-
adási szokások a vajdasági családoknál); Sági Zoltán (A válás és a család ‒  
A modern szenvedélybetegségek elidegenítő hatása a családokra); Tóth 
glemba Klára (A család szerepe az identifikáció és szocializáció folyama-
tában); Varjú györgy (Egy adorjáni család), valamint egy kutatócsoport 
tanulmánya a családképekről .

2007
Az 55 . írótábor keretén belül a már állandó rendezvénynek számító 

Szociográfiai Műhely is megtartotta tudományos tanácskozását A re-
gionalizmus és provincializmus közösségi kötődései címmel . Bemutatták 
Adamović Erzsébet Ember vagyok – Rom som című kötetét, amelyet Tóth 
glemba Klára méltatott Kraljevački Eszter közreműködésével . rajsli Ilona 
a nyelvállapotok vizsgálatáról számolt be, Hózsa Éva a táj, a szülőföld iro-
dalmi összefüggéséről szólt, gábrity Molnár Irén a regionális kötődéseket 
szemléltette, Tóth glemba Klára készülő doktori értekezéséből adott íze-
lítőt az értelmiségiek régióhoz való kötődései kapcsán, Sági Zoltán pedig 
az öngyilkosságról tartott előadást .

A 2007 . évi tanácskozás volt az utolsó, amelyet Papp györgy vezetett . 
A következő év már a betegségével folytatott küzdelem éve volt . 2009 . 
január 22-én helyeztük örök nyugalomra a kanizsai temetőben . 

Irodalom
Bori Imre: Szociográfiák nyomában . Forum, Újvidék, 1997
Új Kanizsai Újság, 1995‒2007 .
Magyar Szó, 2003 . április 29 .

Köszönet Papp györgy özvegyének és gyermekeiknek, valamint Darabán Piros-
kának, az Új Kanizsai Újság egykori műszaki szerkesztőjének .
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� Bárth János

Bácskai tanyakutatásaim 
és a kanizsai táborok

Magyarkanizsai előadásomban, illetve annak írott változatában két 
témát kapcsoltam össze . Először a Papp györgy tanár úr által szervezett 
kanizsai táborokra és az azokban tartott előadásaimra emlékezem, majd 
Kanizsa környéki tanyakutatásaimat idézem föl, amelyek összefüggtek a 
táborokban végzett tevékenységemmel .

Papp tanár úr táboraiban
Az 1989 és 2014 közötti huszonöt esztendőben sok előadást tartot-

tam a Vajdaság bácskai területén . Legtöbbször talán a bácskai magyarság 
XVIII . századi migrációjáról, dél-alföldi újra-megtelepedéséről beszéltem 
hallgatóimnak . Különféle városok, falvak legkülönbözőbb épületeiben, 
termeiben szerepeltem . Előadásaim helyszíneinek skálája a szabadkai sze-
cessziós városháza dísztermétől a pirosi református magyarok hófehér falú 
templomáig terjedt . Többek között a magyarkanizsai könyvtár főtéri régi 
épületében is tartottam előadást .

Valószínűleg ezek a vajdasági utazásaim, szerepléseim, „Papp gyur-
ka tanár úrral” való találkozásaim érlelték meg a magyarkanizsai néprajzi 
és nyelvjárási ifjúsági táborokban tartott előadásaim tervét . Az 1990-es 
években szinte rendszeressé vált, hogy tavasz táján Papp tanár úr telefonon 
vagy levélben hívott a Magyarkanizsán tartandó táborába . Tudtomra adta, 
hogy körülbelül mi lesz az éppen rendezendő tábor témája, munkaterve . 
Kérte, hogy előadásaimmal járuljak hozzá az egyetemi ifjúság nyári kép-
zéséhez . Legtöbbször azonnal ajánlottam előadáscímeket, és így gyorsan 
megegyeztünk . Amikor a munkám engedte, elfogadtam a meghívást . Szí-
vesen mentem a Tisza menti Kanizsára .
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Papp tanár úr hívására az alábbi öt esztendő kanizsai néprajzi nyári 
táboraiban tevékenykedtem előadóként: 1994-ben, 1995-ben, 1997-ben, 
1998-ban és 2001-ben . A következő előadásokat tartottam:

1994-ben:
Népek, nemzetiségek, népcsoportok a Duna-Tisza közén
Az észak-déli népmozgás a magyarság XVIII. századi migrációjában
A tanyai társasélet
A vallási néprajz fogalma, témái, kérdései
1995-ben:
A búcsújárás
A tanyák néprajzi kutatása
A székelyvarsági kutatások
Gyetvai Péter kutatásai és könyve
1997-ben:
A magyarság térnyerései és térvesztései a Kárpát-medencében
A bácskai Tisza mente újranépesedése a XVIII. században
1998-ban:
1848 és a jobbágyfelszabadítás
A kalocsai népművészet történeti rétegei
2001-ben:
Varság, a székely tanyaközség
Történetiség a néprajzban

általában négy-négy napot töltöttem Magyarkanizsán a táborok ide-
jén . Legtöbbször egy nap egy előadást tartottam, de előfordult, hogy egy 
nap kétszer is szerepeltem: kora délelőtt és késő délután . részt vettem a 
táborozók számára szervezett falusi, tanyai terepbejárásokon, kirándulá-
sokon, gyűjtési gyakorlatokon . Előadásaim nem nyúlfarknyi megszóla-
lások voltak, hanem hosszadalmas fejtegetések . Legtöbbször az egyete-
mi előadásokhoz hasonlóan másfél óráig tartottak . Előfordult azonban, 
hogy a témát kétszer egy órában adtam elő, és a két óra között szünetet 
tartottunk . Ha az időjárás engedte, a Tisza-parti ártéri területen, szabad 
téren, illetve faoszlopokon álló tető alatt szerepeltem . A táborozó egyete-
mi ifjúság jegyzetelve követte a hallottakat . Kérdésekre, hozzászólásokra 
is akadt lehetőség . Előfordult, hogy helybeli, környékbeli érdeklődők is 
csatlakoztak az előadások fiatal hallgatóihoz . Papp tanár úr akkurátusan 
végighallgatta minden táborbéli előadásomat . Útmutató figyelemfelhívá-
saival, kérdéseivel jó tanár módjára provokálta és terelgette az ifjúság kér-
déseit, hozzászólásait .
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A kanizsai nyári néprajzi táborok sorából számomra kiemelkedett az 
1997 . évi, mert ezzel estek egybe Kanizsa környéki tanyakutatásaim . 1997-
ben hét napot töltöttem a táborban, de csak két előadást tartottam . A töb-
bi időt két-három táborlakó fiatal társaságában terepen, egész pontosan 
tanyakutatással, a tanyai életmód megfigyelésével tölthettem . Ezekre a 
kutatásokra már az 1994 . évi és az 1995 . évi táborokban készültünk, töb-
bek között azzal, hogy megismerkedtünk a kanizsai földön formálódott 
Adorján, Tóthfalu, Oromhegyes falucskákkal és a hozzájuk tartozó tanyás 
határrészekkel .

Tanyakutatásaim Magyarkanizsa környékén
Természetesen néprajzi tanyakutatásaim nem az 1990-es évek má-

sodik felében, hanem az 1960-as évek közepén, egyetemi éveim nyarain 
kezdődtek . Attól kezdve a XXI . század elejéig hullámhegyek és apályos 
hullámvölgyek jellemezték intenzitásukat . álljanak itt a hullámhegyeknek 
tekinthető csúcs-korszakok!

1964 és 1965 nyarán egyetemi tanulmányaim nyári szüneteiben a hala-
si múzeum „napszámosaként” Janó ákos múzeumigazgató megbízásából 
egy-egy hónapon át egy vén biciklivel jártam Halas város hajdani homokos 
határát . Az volt a feladatom, hogy régi tanyákat találjak, írjam le őket, 
készítsek róluk fényképeket és hevenyészett felmérési rajzokat . Bejártam 
Zsana, Alsószállás, Felsőszállás, Pirtó, Felsőkistelek, Debeák, rekettye, 
Fehértó tanyás dűlőit . Sok tanyán megfordultam . Ez a tanyajárás volt az 
én „tanyakutató iskolám” .

A második hullámhegy 1970–1971–1972 tájára tehető . Ekkor zajlottak 
Magyarországon az ún . népi műemléki felmérések, amelyeket egy-két vagy 
több község, város fölvállalásával leginkább muzeológusok végeztek . Ha-
lasi muzeológusként, illetve kezdő kalocsai múzeumigazgatóként Juhász 
Antal szegedi muzeológussal leginkább olyan Duna–Tisza közi községek, 
városok felmérésére vállalkoztunk, amelyek tanyás határral rendelkez-
tek . Bolyongásaink során bejártuk Kecskemét, Lajosmizse, Ladánybene, 
Ballószög, Hetényegyháza, Kunbaracs, Kéleshalom, rém, Borota, Pirtó, 
Zsana, Balotaszállás, Imrehegy, Kunfehértó tanyás területeit . Tökélete-
sítettük felmérő technikánkat, sokat fényképeztünk, rajzoltunk, jegyze-
teltünk . Ebbe a „hullámba” sorolható még a lajosmizsei tanyamúzeum 
építésével, berendezésével kapcsolatos több hónapos lajosmizsei tanyaku-
tatásom 1972 első felében .

A harmadik „hullámhegy” 1979–1980-ra esett . Ekkor jártam be a ha-
talmas keceli határt, hogy tanyai épületfelméréseket végezzek, és tanyai 
telephelyrajzokat készítsek a keceli tanyákat bemutatandó tanulmányom-
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hoz . Másrészt 1979-ben akadémiai csereprogram keretében a Vajdasági 
Múzeum közreműködésével két hétig járhattam a vajdasági tanyákat, és 
tanyafelméréseket végezhettem Szabadka, Zombor, Magyarkanizsa, Ada 
határában .

A második évezred utolsó évtizedének elején földrajzi értelemben „új 
mezők” tárultak ki előttem . rátaláltam a székelyföldi hegyi tanyákra . 
1991–1992–1993-ban negyedik „hullámhegyként” a székelyvarsági ta-
nyák világában bolyongtam . Sok havasi tanyát tanulmányoztam, felmér-
tem 800–900 méter tengerszint feletti magasságú fennsíkokon . Ehhez a 
„hullámhoz” kapcsolódtak némi időbeli késéssel a „korondi hegyen” és a 
zetelakai határban végzett tanyajárásaim is . 

1997-ben immár ötödik „hullámként” zajlottak a Magyarkanizsa kör-
nyékén és a Kecskemét melletti Szentkirályon végzett tanyakutatásaim .

A hatodiknak és egyben ez idáig utolsónak tekinthető „hullámhegy” a 
harmadik évezred első éveire esett . 2001 és 2004 között viszonylag hosszú 
időt töltöttem az Alcsíki-medence és Moldva között elterülő Csíki-hava-
sok Úz-völgy nevű területén, ahol intenzíven tanulmányoztam a gyimesi 
eredetű csángó tanyákat .

Ebből a rövid kutatástörténeti áttekintésből is látható, hogy a 
Magyarkanizsa környéki tanyakutatásom a tanyák iránti tudományos ér-
deklődésem egyik „hullámhegyének” részét jelentette . Ettől jóval fonto-
sabb, hogy ez a kutatás deklaráltan is másfajta tanyakutatás volt, mint a 
korábbiak . Azt is mondhatnám, hogy az általam íróasztal mellett kidol-
gozott újfajta tanyakutató módszer megvalósíthatóságát Magyarkanizsa 
hajdani határában próbáltam ki 1997-ben .

Előzőleg, különösen az 1960-as, 1970-es években népi építészeti és 
településnéprajzi szempontok vezéreltek, amikor tanyakutatásra adtam 
a fejem . Például végtelenül örvendeztem, ha a Duna–Tisza közi tanyák 
világában találtam egy ollólábas-szelemenes tetőszerkezetet, egy közép-
padkát, egy körte formájú udvari kemencét, egy homokbuckába épített 
putriistállót, épületekkel mintaszerűen körülzárt tanyaudvart, egy ökoló-
giailag különböző adottságú területek határára telepített gazdatanyát és 
hasonlókat . Szinte undorral fordultam el, ha a tanyaudvaron találtam egy 
vetőgépet, vagy ne adj isten!, egy traktort . Irtóztam a sátortetős, moderni-
zált tanyaházaktól .

 Ennek az építészeti és települési archaikumokat kereső szemlélet-
nek a kialakulásához bizonyára hozzájárult „szakmai neveltetésem” és 
a „közelvárás” . Egyetemi tanáraim olyan munkára serkentettek, megbí-
zóim pedig olyan munkát vártak tőlem, amelyben a népi építészeti és a 
településnéprajzi értékek feltárása dominált . Akkortájt nem beszéltünk 
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róla, de valahol mégis éreztük, hogy a fennálló hatalom sem nézné jó szem-
mel, ha a mezőgazdaság erőszakos kollektivizálása után itt-ott, például a 
homokhátsági szőlős, „szakszövetkezetes” területeken megmaradt tanyai 
paraszti gazdaságokat vennénk alapos vizsgálat alá, hiszen a tanya a „múlt 
átkos örökségeként”, a kisüzem pedig „túlhaladott” retrográd mezőgaz-
dasági üzemszervezeti formaként sulykolódott bele a magyarok agyába . 
Ennek megfelelően nyilvánvalónak látszott, hogy ágasos szelemenekkel, 
tüzelőpadkákkal, a tanyai kerítéskapuk elhelyezési rendjével „büntetlenül” 
foglalkozhatunk, míg, ha a tanyával mint üzemszervezeti kerettel és XX . 
századi agrárgazdasági változások színterével bajlódunk, kutatott témánk 
a szocialista kultúrpolitika „tűrt” kategóriájából könnyedén átcsúszik an-
nak „tiltott” kategóriájába .

1980 táján azonban, elsősorban a szakszövetkezeti „övezetbe” eső és a 
kisüzemi gazdálkodást továbbéltető keceli tanyák kutatása során nyilván-
valóvá vált számomra, hogy a tanya nem csupán építészeti és települési 
elemi gondolatok összessége, hanem agrárgazdasági és társadalompoliti-
kai folyamatok leképződése, tanúsítványa . Nem hímzésmotívum és nem 
névnapköszöntő versike, hanem élő agrárgazdasági és agrártársadalmi or-
ganizmus, vagyis érzékeny politikai terrénum . Ha esetleg már nem élő a 
tanya, még nagyobb a baj, hiszen akkor a kutató kénytelen vizsgálni, hogy 
miért, milyen társadalmi-gazdasági folyamatok hatására került ki az élő 
tanyák sorából . Aki ezt firtatja, már töményen mártózik az utópiák által 
sugallt XX . századi magyarországi tanyaellenes politika fertőjében .

Az a fajta néprajzi tanyakutatás, amely a tanyát nem csupán az archai-
kus tüzelőberendezések, régies faltechnikák, reliktum-tetőszerkezetek 
parádéjának tekinti, hanem láttatni akarja a tanyán élők XX . századi 
politikai indíttatású tengernyi megpróbáltatását is, igazolja Ortutay 
gyula hajdani megállapítását, miszerint a néprajz politikus tudomány . 
Bár ilyen „átpolitizált” tanyakutatást a szocializmus idején nem volt ta-
nácsos csinálni, körmönfontan és visszafogottan mégis megpróbáltak a 
kutatók utalni a XX . század második felében lezajlott tanyahasználati 
változásokra . Magam például az 1984-ben megjelent keceli tanyatanul-
mányomban, amely egy „szakszövetkezetes” útra tért, vagyis a kisüzemi 
gazdálkodást a szakszövetkezet máza alatt továbbéltető parasztközösség 
tanyáiról szólt, az építészeti és településnéprajzi  felmérések közé elrejtve 
közöltem egy kis elemző fejezetet a keceli tanyai gazdaságok 1980 táján 
jellemző típusairól .

1989–1990 táján a rendszerváltozás elsöpörte a XX . századi tanyatör-
téneti folyamatok objektív kutatásának ideológiai akadályait, és megte-
remtette a tanyák ún . jelenkutatásának lehetőségét . Az 1990-es évek első 
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felében magam is egyre többet gondolkoztam a Duna–Tisza közi tanyák 
jelenének feltárásán . Megírtam, majd 1996-ban megjelentettem egy ta-
nyakutatási adatgyűjtési útmutatót, amellyel a tanyán folytatott gazdál-
kodás és a tanyai társadalom változásait, jelenét lehetett feltérképezni . Az 
évtized közepén az időközben elnyert OTKA-támogatás, illetve az adat-
gyűjtési útmutatóm segítségével, megbízásom alapján többen több kutató-
ponton végeztek adatfeltárást a Duna–Tisza köze magyarországi és vajda-
sági szakaszán egyaránt . Így adatgyűjtési munkát végzett Kovács Endre 
Zombor és Szonta határában, Juhász ágnes csantavéri földön, gallusz 
László Felsőhegyen és Csenej területén, Káposzta Lajos Soltvadkerten, 
Papp Éva Cegléden, Bárth Dániel Kiskunmajsán, Bereznai Zsuzsanna 
Kiskunfélegyházán, magam a Kecskemét melletti Szentkirályon, illetve 
a Magyarkanizsa tájéki Adorjánon és Tóthfaluban . rám várt a feladat, 
hogy az összegyűlt adatok alapján valamiféle összegző tanulmányt írjak . 
Sajnos, az OTKA-program véget ért, illetve az ezredfordító években más 
tudományos és munkahelyi feladatok köszöntöttek rám . E változások kö-
vetkeztében a könyvnyi méretűre tervezett összefoglaló tanulmány máig 
nem született meg . Egy szerényebb terjedelmű elemzéssel igyekeztem 
pótolni .

Papp györgy tanár úr magyarkanizsai táborai biztosították számomra 
azokat a szervezeti feltételeket, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy az 
1990-es években ne csak szervezzem a dél-bácskai tanyakutatást, hanem 
magam is megmártózzam a vajdasági jelenkutató tanulmányozás élményé-
ben . A XX . század utolsó évtizede háborús időszak volt Jugoszlávia, illetve 
Szerbia történetében . Semmi jó nem származott volna abból, ha magyar 
állampolgárként egyedül bolyongok a fokozatosan szétbomló, háborúzó 
ország északi határvidékén, és ott méricskélés, fényképezés kíséretében 
szokatlan kérdések tömkelegét teszem föl a tanyák lakóinak . A kanizsai 
nyári tábor előadójaként némi fedésben dolgozhattam . Tartoztam valaho-
vá, ami akkor ott fontos körülménynek számított . Másrészt az 1994 . évi és 
az 1995 . évi tábor felkészülésféle is volt az 1997 . évi kutatásra . Az említett 
esztendőkben többször ellátogattunk Adorjánra és Tóthfaluba . Tanyákon 
is jártunk . Ezáltal a korábbinál jobban megismerhettem a tájat, a kutatási 
„terepet” . Amikor 1997-ben rászántam magam a Magyarkanizsa környéki 
adatfeltáró tanyai jelenkutatásra, Papp tanár úr bemutatott és beajánlott a 
kiválasztott tanyák lakóinak . Ecsetelte előttük munkám fontosságát, tu-
dományos jellegét . Ezáltal rövid idő alatt sikerült jelentéktelenné csök-
kenteni a tanyalakók idegennel szembeni természetes bizalmatlanságát . 
Két-három egyetemi hallgatót mellém rendelt az ifjúsági tábor résztvevői 
közül, akik segítették munkámat, és erősítették azt a látszatot, hogy adat-
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feltáró tevékenységem valamiféle kutatási bemutató, vagyis része az ifjúsá-
gi tábor képzési programjának .

1997 júliusában két Magyarkanizsa környéki tanyán végeztem mély-
fúrásszerű adatfeltárást . Mindkét tanyára többször visszatértem . Egy-egy 
alkalommal legalább fél napot töltöttem ott . Amelyik családtag éppen 
ráért, attól kérdeztem, és a feleleteket kézírással rögzítettem . Közben fi-
gyeltem, követtem a tanyabeliek tevékenységét, mozgását a tanyaudvaron . 
Hangsúlyozottan tanulmányoztam a napi munkamenetet, a családon be-
lüli munkamegosztást, a nyári és téli munkarend különbözőségét .

Az egyik vizsgált tanyát, amely Adorján külterületén a Zenta felé vezető 
út mellett állt, a környék népe Fehér-tanya néven emlegette . rekeczki Jenő, 
néhai Fehér györgy veje birtokolta . Tehenészetre, tejgazdaságra alapozott 
vállalkozó tanyának számított . Lakói szoros munkarendben, feszített mun-
katempóban dolgoztak . Hagyományos tanyai közösségi kapcsolataik csak 
múltbeli emlékekként éltek . Vasárnapjaik, ünnepeik beolvadtak a tehené-
szeti munka monotóniájába . A kutatónak néha olyan érzése támadt, hogy a 
vállalkozó nagygazda família tagjai a saját tehenészetük rabszolgái .

A másik vizsgált tanya Tóthfalu határában állt . A környéken Körmöczi-
tanyaként emlegették . Körmöczi József birtokolta, aki apjától örökölte . Élő 
gazdatanyának lehetett tekinteni, amely nem szakosodott egy gazdasági 
ágra sem . Mindent termesztett, amit szokás volt egy bácskai tanyán ter-
meszteni, és a bácskai tanyák minden jellemző állatfajtájából tartott néhá-
nyat . Kevésbé „sikerorientált”, kevésbé „bevételcentrikus” gazdaságú, ha-
gyománytartóbb, „parasztibb” tanya volt, mint a fentebb említett adorjáni 
tanya . Lakói lazább munkarendben dolgoztak . Jutott idejük vasárnap 
misére járni és a tanyaszomszédokkal beszélgetni . Munkaszervezésük-
ben jelentős szerepet töltött be a tanyai szomszédsági közösség gazdasági 
együttműködése .

Pályám során több száz tanyát tanulmányoztam Lajosmizsétől Újvi-
dékig, Zombortól a Csíki-havasokig . Nem kevés azoknak a tanyáknak 
a száma sem, amelyeknek épületeit, telephelyét felmértem, lakóikkal in-
terjút készítettem . Nem meglepő, hogy fél évszázadnyi tanyakutatás „ta-
nyaképei” néha kissé összemosódnak emlékezetemben . Az adorjáni és a 
tóthfalusi tanya azonban, lakóival együtt, tizenhét esztendő távolából is vi-
szonylag elevenen jelenik meg előttem . Valószínűleg azért van ez így, mert 
e két tanya vizsgálata új színt jelentett kutatói munkámban . Megragadott, 
hogy a közel egy időben tanulmányozott, egy tájon fekvő két tanya kétfé-
le gazdálkodási stratégiát és kétféle tanyai életmódot képviselt . Készülök 
arra, hogy előbb-utóbb tanulmányt szentelek a két tanyai telephely és a két 
tanyai gazdaság elemző összehasonlításának .
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� Szilágyi Miklós

Papp György, egy tiszai halász- 
emlékirat kivételes  

forrásértékének tudatosítója
Úgy tűnik, hogy olykor a véletleneknek is lehet szimbolikus jelentése . 

Mint ez esetben Papp györgy hangsúlyos figyelemfelhívásának, újraki-
adást eredményező sajtó-alá-rendező igyekezetének (BITÓ 1993) hosz-
szabb távon mégiscsak sikeres voltát egy „véletlen egybeesés” – íme – lát-
ványos egyértelműséggel igazolta mindannyiunk számára…

Amikor ugyanis ezt az előadást formálgatni kezdtem, a budapesti Kos-
suth rádió adásában, kora délutánonként az 1859-ben született és 1932-ben 
elhunyt híres szegedi halász, Bitó János öregkori emlékidéző szövegének, 
Az én kiskirályságomnak – vagyis a mostani előadásom címébe belefoglalt 
halász-emlékiratnak – a felolvasását hallgathattam . Tehát az egykori tiszai 
halászat mesébe illő, pedig igaz, hiszen személyesen megélt-megtapasztalt 
„virágkorát” és a maga „kiskirályi” léthelyzetét megidéző kétkezi munkás 
halász, majd halászati vállalkozó/halkereskedő (azaz: „fisér”), halászven-
déglő-tulajdonos és földbirtokos-nagygazda e rádiószínházi bemutatás ré-
vén végérvényesen beemeltetett a magyar múltról, és nemcsak a történész 
és az etnográfus szakmát művelők, hanem a széles közvélemény számára is 
valami „nagyon fontosat” felkínáló „hiteles tanúságtevők” közé .  

Hangsúlyoznom kell: a múlt iránt érdeklődést mutatók széles táborának 
olvasói figyelmére számító közlési forma és Papp györgy újra-felfedező ér-
demét méltató előadásomra való készülés időbeli „véletlen egybeesésének” 
azért tulajdonítok szimbolikus jelentést, mert a szegedi 1930-as folytatá-
sos sajtóközlés és az ezzel összefüggő kis könyvecske „teljes elfeledettsége”, 
amit Papp györgy az 1993-as újrakiadás előszavában, annak indokoltságát 
bizonygatván, felemlegetett volt, már akkor sem volt vitathatatlanul igaz és 
indokolt . Csak abban az értelemben volt az, hogy a 20 . század közepén, 
második felében (a paraszti létforma megszűnésétől, pontosabban: a poli-
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tika erejével megtámogatott módszeres felszámolásától korántsem függet-
lenül!) önálló elbeszélő-múltidéző al-műfajjá fejlődött paraszti emlékirattal 
(összefoglalóan KÜLLŐS 1988; MOHAY 2000) ugyan rokon, de halász-
emlékiratként eléggé társtalan (l . pl . SINgHOFFEr–PEJCSIK 1892; 
SZILágYI 1983; SZŰCS 2005) Bitó-emlékezés a beláthatatlanul nagy 
„olvasóközönség” érdeklődő figyelmét is okkal-joggal felkelthette volna – 
ám ebben az értelemben valóban az „elfeledettség” (s mert hiányzott e kis 
könyvecske a közkönyvtárakból, az olvashatatlanság) jutott osztályrészéül . 

A halászatnak mint témának és az Alsó-Tisza-vidéknek a néprajzkuta-
tói ugyanis folyamatosan számon tartották – ezen a ponton utólag korri-
gálnom kell Papp györgynek a „szakmát” valamelyest elmarasztaló mon-
datait –, hogy ez a magyarországi közkönyvtárakban nehezen fellelhető 
„személyes vallomás” ugyanúgy a magyarországi halászat történetének el-
sődleges forrásaként kezelendő, mint bármelyik szakkutató által közzétett 
forrásközlés vagy elemző tanulmány . Bálint Sándor Szeged-monográfiá-
jának halászat fejezetét, benne a Bitó-könyvből átemelt féloldalnyi idéze-
teket (BáLINT 1976; 415–442) például emlegetni lehetett/kellett volna 
a néprajzi hasznosulás bizonyítékaként – ha egy teljesség igényű szak-
irodalmi szemle meg is haladta ott és akkor a figyelemfelhívás szándékú 
előszó terjedelmi kereteit . Mert nyilván ez utóbbi meggondolásból hagyta 
említetlenül, hogy én, a szakmai szereposztás szerint „halászatkutató” et-
nográfus, immár ötven éve az Alsó-Tisza-vidékét érintő szinte mindegyik 
dolgozatomban (pl . SZILágYI 1971; SZILágYI 1975; SZILágYI 
1977; SZILágYI 1978; SZILágYI 1986; SZILágYI 1992) hosszab-
ban-rövidebben idéztem volt a csak Bitónál fellelhető, a halászat, a hal-
kereskedelem, a halkonzerválás (azaz a hal napon való szárítását manu-
faktúraszerűen végző halhasító tanyák) üzemszervezetével összefüggő, 
valamint a szegedi halászoknak és halászati vállalkozóknak a 19–20 . szá-
zadban különösen jellemző expanzióját bizonyító információkat . Tovább 
sorolva a néprajzos szakma figyelmének bizonyítékait: abban igaza volt 
Papp györgynek, hogy önálló címszóként valóban nincs benne a Magyar 
Néprajzi Lexikonban Bitó János és könyvecskéje (persze egyetlen más ha-
lászmesteré-halászati bérlőé, egyben halászati szakíróé sincs!), az olvasó 
viszont mégiscsak rátalálhat legalább egy helyütt – a haltartósítás címszó-
nál – a szakirodalom öttételes jegyzékében Bitó művére, mivel ebben az 
„elfeledett” könyvecskében találhatóak az alsó-tisza-vidéki halhasító ta-
nyákról/halszárító manufaktúrákról a legrészletesebb és leghitelesebbnek 
tekinthető adatok (OrTUTAY 1979; 450–451) . 

1993 óta viszont – függetlenül attól, hogy a „szakmabeliek” addig hasz-
nálták-e és hasznosították-e a kívánatos mértékben ezt a „pótolhatatlanul 
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fontos” forrást, és azóta észrevehetően-dokumentálhatóan növekedett-e 
a rá hivatkozások száma – bárki érdeklődő olvasó kézbe vehette (és veheti 
a jövőben) ezt a máshonnan nem ismerhető adatok miatt nem túl gyak-
ran, csupán olykor-olykor idézgetett könyvet . Számon kell persze azt is 
tartanunk, hogy Bitó Jánosnak, a tiszai halászat hajdani „kiskirályának” 
személyes vallomásából nemcsak a szegedi bérlő-vállalkozóknak és halke-
reskedőknek a Tisza mentén Csongrádtól Titelig, olykor a Duna mentére 
is kiterjedő érdekszférája 19–20 . századi fokozatos kiszélesedését, ezzel 
együtt a halászati ranglétrán fokozatosan feljebb emelkedő kétkezi mun-
kás halászok jómódú vállalkozópolgárrá válásának szinte-szinte mesébe 
illő karriertörténetét ismerhetni meg . Arról is részletes és személyes hitelű 
információkhoz juthatunk, hogy mekkora katasztrófát jelentett az Alföl-
dön az 1863 . évi pusztító aszály: a „nagy ínség” is, a Szeged városát romba 
döntő 1879-es árvíz is, a kolerajárvány és sok más „népbetegség” is .  És azt 
is bizton mérlegelheti az olvasó, hogy a magát „egyszerű halászembernek” 
jellemző „kisember” számára mekkora nagy élményt jelentett, hogy Sze-
geden találkozhatott Ferenc József császárral és más hatalmasságokkal, 
akiket az általa főzött halpaprikással vendégeltek meg a város vezetői . És 
az ilyen alkalmaktól talán nem függetlenül (hisz a véletlen szerencsének 
jobb elébe menni, mintsem várni a sült galambot) nemcsak a bécsi ud-
varnak, hanem Vilmos német császárnak is halászati beszállítója lehe-
tett az ekkor már nagyban kereskedő Bitó János . Az pedig nem csupán 
emlékezetes élményt, hanem komoly rangot is jelentett a számára, hogy 
szegedi halászcsárdájának stílszerűen dekorált (azaz göre gábor tetteit 
falfestményeken megidéző) „göre-szobájában” Mikszáth Kálmán, Pósa 
Lajos, gárdonyi géza s a magyar művészet és irodalom más jelesei voltak 
rendszeresen visszatérő vendégei . 

Hadd tegyem hozzá a mondottakhoz: aki kézbe veszi a könyvecskét –  
ebben biztos vagyok – nemcsak a csodálni való memóriát, a halászatban 
megmutatkozó szakértelmet és a legemlékezetesebb személyiségekkel 
való találkozások dicsekvő idézgetését, hanem a szépirodalom mércéjé-
vel mérhető mesélőkedvet és stílusigényt is észre fogja venni – észre kell, 
hogy vegye! Igaza volt az előszót fogalmazó Papp györgynek: Bitó János 
„anekdotázó kedve Mikszáthéval rokon, akit személyesen ismert, mesélő 
kedve Tömörkény Istvánéval, akit többször említ, érzelembő derűje Móra 
Ferencével” .  Bízvást megfogalmazhatom azt is, anélkül, hogy e mondattal 
utólag „méltatlanul elfelejtett szépíróvá” avatnám Bitó Jánost, a szegedi 
öreghalászt: okkal-joggal azoknak a szegedi „kis-realistáknak” a társasá-
gában illendő látnia őt az utókornak, akiknek munkás életében elfogadott 
társaságbeli partnere lehetett . 
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Hálatelt szívvel üzenjük tehát Papp györgynek, hátha figyel minket 
abból a másik létezésből: köszönjük, köszönjük, köszönjük, hogy az Alsó-
Tisza-vidék múltja iránt érdeklődő olvasók számára az újrakiadással nyil-
vánvalóvá tetted e már-már elfeledett könyvecske kivételes forrásértékét!  
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� Szõke Anna

Szusara

A véletlenek szerencsés egybeesése – mint az élet bármely területén –, 
hogy oktatási programjaim olyan helyre sodortak, ahol számos meglepe-
tés várt rám . Így vagyok a Delibláti-homokpuszta magyarjainak megis-
merésével is . Első ott-tartózkodásom óta közel másfél évtized telt el . Az 
adatgyűjtést 2000-ben kezdtem, pontosabban az ismerkedést a kissé rideg 
fogadtatás után . A kilencvenes évek háborús hangulata komoly nyomot 
hagyott az emberek lelkében, olyannyira, hogy mindenkiben gyanús sze-
mélyt láttak felfedni, különösen, ha északról jött, szabadkai rendszámú 
autóval és ráadásul magyarul beszélt .

Sorozatot terveztem írni a Versec környéki magyarságról, s hogy me-
lyik településhez ragaszkodom legközvetlenebbül, gondolkodás nélkül azt 
válaszolnám, Fejértelephez . 

Fejértelep magyar lakosai alkották azt a réteget, amely letelepedé-
süktől fogva mindvégig a hatalmi struktúra megalázottja volt . A má-
sodik világháború befejezésétől már kisebbségnek nevezik őket, de ez 
nem sokat változtatott helyzetükön . A tömbmagyarságtól, Szabadkától 
például 300 kilométer távolságra, délre található Šušara, azaz Fejértelep . 
Az odalátogatóban ezeken a távoli vidékeken néhány kulcsfontosságú 
kérdés merül fel . Az egyik, hogy miként lehet viszonyulni a korszak ki-
hívásaira? Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia más és más jelentés-
tartalommal, más és más szemszögből megközelítve . Terhel-e felelősség 
valakit sorsuk egykori mélyszegénységéért, s hogyan keresték és keresik 
a kiutat? Arra, hogy e szerep mennyire volt kényszerű és milyen hibákkal 
bírt, megkísérlek a szociográfia módszerével választ adni . A tanulmány a 
település szerkezetében bekövetkezett változásokat érzékelteti, lakosai-
nak életmódját, a természethez való viszonyát, társadalmi, gazdasági és 
kulturális helyzetét .
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A Šušara helységnév és a Fejértelep felváltva fordul elő tanulmányom-
ban, hiszen csak így maradhatok hű Šušara-Fejértelep lakosaihoz . A cím-
ben szereplő Szusara szintén ezzel a tartalommal bír . Ezenkívül tudni kell 
róluk, hogy Fejértelep a betelepítések legfiatalabb csoportjába tartozik . 
Lakosai a németeken kívül a Vajdaság különböző részeiről verődtek ösz-
sze: Doroszlóról, Torontálvásárhelyről, Ürményházáról, Székelykevéről, 
györgyházáról, Nagygájról .

Magyar elnevezése az 1990-es évekig nem volt ismert a nagy nyilvá-
nosság előtt, de a lakosság köreiben sem . Ha elhangzott is, csak annyit 
jelentett számukra, mintha bárkinek a vezetéknevét hangsúlyoznák . Mert 
ott vezetéknevéről ritkán említik az embert . Mindenki mindenkit ismer, 
fölösleges külön is pontosítani . Fejértelep oly távol állt tőlük, mint a ma-
gyar történelem . Sohasem tanulták, érdektelenségük pedig nehéz sorsuk-
kal hozható összefüggésbe .

Susara a Deliblátó, vagy ahogyan a 20 . század közepéig nevezték, a 
Magyar Szahara egyik legszebb, legbonyolultabb települése . 1912-ben, 
az Osztrák–Magyar Monarchia idejében törvényt hoztak a Delibláti-
homokpuszta jövőjét illetően, azaz, megkötik a homokot, és szőlőt tele-
pítenek a területre . Földrajzi meghatározása mára már egybeolvad Versec 
város említésével . Senki sem részletezi, hogy a Duna partjától Alibunárig 
húzódik, szegélyezve Károlyfalvát és Uljmát, és körülzárja a Karas és a 
Néra folyó, de folytathatnánk a sort . röviden talán annyit: az Al-Duna 
vidéke, amely lehajlik egészen a Dunáig . Aki többször járt arra, megszok-
ja a települések furcsa neveit, de ahhoz sokszor kell ellátogatni, mert a 
tömbmagyarság számára igencsak idegenül hangzik: Dolovo, Nikolinci 
(Temesmiklós), Uljma (Homokszil), Izbište (Izbistye), Zagajica (Fürjes), 
Dobrica (Kevedobra), Banatski Karlovac (Nagykárolyfalva), grebenac 
(gerebencz), Parta, Potporanj, Mramorak (Homokos), Ilindža, mind a 
homokvidék peremén .

A homoksivatag hozzávetőlegesen 35 km hosszú és 11 km széles . 
Látványban messzemenően eltér a képzeletünkben megszokott sivata-
gi képtől . Európa Szaharája dimbes-dombos, hullámos, hosszúra nyúló 
homokbuckák állják útját a távolba révedő tekintetnek . A homokdűnék 
elnyúló dombok, melyek néhol hegyeknek is beillenek, alakjukat a szél 
tevékenysége hozta létre . Irányuk délkeletről északnyugat felé húzódik, 
ahonnan általában a szelet kapják, jelezve az ott uralkodó szél irányát is . 
Alakzatuk, méretük mára már állandósult, mert a delibláti homokos talaj 
kifejezetten kedvez egyes növényeknek, s a színes és gazdag növényvilág 
megkötötte a homokot . A sokat emlegetett pusztító filoxéra például világ-
szerte megtámadta a szőlőt, csak itt nem . Nem mellékes, hogy a filoxéra 
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harminc éven keresztült tarolt a Kárpát-medencében (1874–1914), s 1875-
ben Pancsován észlelték először, tehát közel, alig néhány tíz kilométerre a 
sivatagi bortermő vidéktől .

Az erdőn keresztül 1976/77-ben kiépítettek egy aszfaltozott utat, 
amely 11 km hosszú, és összeköti Fejértelepet Čardakkal és Delibláttal, 
mindkettő önálló kis település . Ezen az úton könnyen megközelíthető 
lenne Székelykeve, ellenben a kilencvenes években történt háborús ese-
mények idején a tankok összetörték a kiépített aszfaltutat . Békeidőben sok 
észak-vajdasági gyerek, iskolás töltött itt egy-egy hetet a természet iskolá-
jában . Könnyen megközelíthető volt Susarán keresztül is és Kovin felől is . 
Mindez ma már az enyészeté . A szilárd anyagból épült épületszárnyakba 
beköltöztették a menekülteket, minek következtében lassan lakhatatlanná 
vált a valamikori táborozási komplexum . Ecetfák, bodzafák kandikálnak 
ki a kitört, szétvert ablakokon, s aki ismerte régen a helyet, megborzong 
a látványtól .

Fejértelep létezése két részre bontható: mint csemetekert az 1837-ben 
Fehértemplomon hitelesített német térképen már fel van tüntetve öreg és új 
Fejértelep (BErETKA 2012: 25) . Ezekben az erdészeti gazdaságokban –  
feltételezhetően – idényjellegű napszámosok dolgoztak, akik a környező 
településekről járhattak be gyalog, s akik a futóhomok lekötésén és erősíté-
sén dolgoztak . Hétközben a homokbuckák kínálta mélyedésekben laktak, 
szombaton hazagyalogoltak a környező településekre, hogy hétfőn elöl-
ről kezdjék gyakorolni ugyanazt az életformát . A betelepítéskor, bár nem 
egy időben történt, az 1800-as évek közepétől az emberek hellyel-közzel 
a homokbuckákba vájt és eszkábált kunyhókban élték mindennapjaikat .  
A szőlőtelepesek kunyhóinak és házikóinak a száma százhuszonöt . Egye-
sek ezeket a lakhelyeket még ma is barlangoknak nevezik, s mivel a nyo-
maik Öregsusarán még felfedezhetőek, legendaként tovább él a mai susarai 
emberek tudatában az a régi világ, amikor még a homokba vájt kunyhók-
ban laktak az ósusarai emberek .

Homokdűnéken, vadvirágos dombokon keresztül vezet az út 
Fejértelepre, valójában zsákutcába, mert az útjelző tábla Izbište után a 
jobbra kanyarodást úgy jelzi, mint olyan település, ahova nincs tovább út . 

Különös világ ez, ami a vajdasági ember számára sokszor felfoghatat-
lan . Ha kemény tél van, s nagyon behavazik, akkor a faluból se kijönni, 
se bemenni nem lehet, mert a 20 százalékos emelkedőn csúszós útviszo-
nyoknál nincs az a jármű, amelyik fel tudna kapaszkodni . Erre a fejértelepi 
emberek készülnek . Liszt, só, makaróni bőven van raktáron, s sparhelt, 
hiszen gyakran megesik, hogy nincs villanyáram a faluban . Tudni kell itt 
élni! Amikor a kossava (köznyelvben kosava) megmutatja foga fehérjét, 



71

akkor drótokat tép, karókat csavar ki a földből . S ami a legmeglepőbb, a la-
kosok mindezt elfogadják, tudják, életük ide kötődik . A fejértelepi ember 
szemléletmódját meg kellene tanulnunk, ha ott szeretnénk élni . Beleszüle-
tett szokásokat kellene magunkévá tenni, hogy azok komoly belső adottsá-
gokká váljanak . A susarai büszkeség gyökere abban rejlik, hogy általában a 
paraszti szegénységből kerültek ki, egyénileg nem voltak sem nagygazdák, 
sem birtokosok, csak kétkezi munkások . Életútjaik társadalmában a vál-
tozások autonóm módon mentek végbe, saját belső törvényeiket követve .  
A földek egyenlőtlensége miatt előadódó panaszok kiküszöbölésére a 
„német” túlerővel szemben nem tehettek semmit . Amikor németeket te-
lepítettek a szegény bevándorló napszámosok mellé, a sváboknak 12 hek-
tár legelő járt, a magyar embernek csak nyolc . A határhasználatnak ezt a 
formáját is túlélték, s lelkükben a törést már megszokták . A jövevények 
lekezelték őket, hiszen gazdagabbak voltak . A napszámosok, cselédek, 
tehénpászto rok, bárhogy is nevezzük őket, természetszerűen beékelődtek 
munkaadóik, gazdáik jogrendszerébe . Egy-egy társadalmi csoporthoz való 
tartozás még két nemzedéken keresztül is megjelölte az egyén társadalmi 
helyét . A polgári fejlődés fél évszázadának (1950–2000) első felét az elő-
ző korszak által örökül hagyott gazdasági erők és társadalmi feszültségek 
határozták meg . Ez abból is látszik, hogy az idősek tudatából az egykori 
társadalmi rang emléke nem tűnt el . A helyi közösség elnökét még ma is 
bírónak nevezik .

Az 1800-as évek második fele már igencsak dokumentált . A kataszteri 
törzskönyvekben Fejértelep kiparcellázott területei a következőkről tanús-
kodnak . Mezei és erdei utak, szérűskertek; az 1818–1820-ból származó 
adatok bizonyítják, hogy a területen már abban az időben léteztek faisko-
lák . Az 1892-ből származó kataszteri térképen az utcák, legelők, delelő-
helyek, kútőrház, erdőőri lak, Úri út fel voltak tüntetve, amiből arra lehet 
következtetni, hogy már abban az időben jól tervezett települési politikát 
folytattak . Öreg Susarán 1902-ben szentelték fel a kápolnát . 1912-ben né-
met iskolát nyitottak (BErETKA 2012: 46) .

Harmincötezer hektárnyi erdő természetvédelmi tájjá van nyilvánítva . 
A törvény által meghozott „védettség” megváltoztatta a lakosok megszo-
kott életvitelét . Az addig szokványos és emberközeli tevékenységi forma 
átalakulóban van . A tiszta levegő, a csönd, a nyugalom és a nagyvárosok 
közelsége az 1970-es, 1980-as években odavonzotta a jóléti társadalom 
elitjét . A fővárosból, Belgrádból tömegével kezdtek kiáramlani a csalá-
dok . Felvásárolták a szabad telkeket, gyönyörű víkendházakat építettek 
maguknak, s tavasztól őszig oda jártak kikapcsolódni, megpihenni, de 
télen is, jó időben a hétvégeket ott töltötték . Tüzelőanyagból nem volt 
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hiány, ezen a vidéken abban az időben bőven akadt . Susara lakosságának 
egy része a „víkendesek” által biztos megélhetési formát nyert így . Az 
építkezésnél szükség volt a kétkezi munkásra, órabér fejében is többet 
kerestek, mint a juhászkodással vagy szarvasmarhatartással, meg azután 
gondnok is kellett, aki egész éven át havi fizetés fejében őrizte a házat . 
gazdálkodásuk ebben az időben jellegzetesen parasztpolgári lett . A gaz-
daság központja továbbra is a lakóház maradt nagy udvarral, a ház körüli 
jószágállománnyal, a határban az egy-két holdon történő földműveléssel 
és a közbejött pluszbevétellel . Ez az újonnan kialakult paraszti polgárság 
három évtizeden keresztül jól megőrizte önállóságát, egészen 1990-ig . 
Az úri (városi) életstílust gyorsan elsajátították . Hétvégeken a megszo-
kott vasárnapi klasszikus magyar ebéd helyett összejöttek, bográcsoztak, 
rostélyoztak a szabadban vagy az udvarokban . A gyöngyöző húslevest 
felváltotta a grillezés . 

A természet közelsége sok mindenre megtanította az ott élőket .  
A sokat emlegetett háború, Jugoszlávia szétesése nemcsak a behívóktól 
vált elviselhetetlenné, de a szegénység is úrrá lett a faluban . Ellentétben 
Vajdaság északi lakosaival, ők nem tudtak, mert nem volt lehetőségük, 
Magyarországról bármit is becsempészni és értékesíteni, mint történt 
ez a határ menti sávban, Szabadkán, Kanizsán, Horgoson, Zomborban, 
Zentán stb . Találékonyságukra vall a gyűjtögető életmód újjáéleszté-
se . Az erdő természeti gazdagsága, a homokbuckák vadvirágai csak az 
éles szemeket, a szorgalmas kezeket várták . gyűjtötték az árvalányha-
jat, bár tudták, hogy védett növény, a kényszer mégis törvényt bontott . 
Jövedelemszerzés céljából csokrokat kötöttek belőlük, s a pancsovai és 
a belgrádi piacokon árulták, ahol a csokrok gyorsan vevőre találtak .  
A virágkereskedők felfigyeltek rájuk, és hamarosan már nem kellett piac-
ra vinni virágcsokraikat, a nagykereskedők megrendelték az éppen idő-
szerű, akkor nyíló virágokat . Májusban a legtöbb susarai család hetekig 
az erdőben töltötte napjait, akkor, amikor a gyöngyvirág nyílt . Az ujjnyi 
vastag csokrocskákból 1000–2000 darabot is rendeltek . Ilyenkor a család 
apraja-nagyja számolta, csomózta, kötözte a gyöngyvirágot . De így volt 
ez a rozmaringgal is . Amit máshol a kertekben dédelgetnek, itt szabadon 
nő, csak arra kell ügyelni, hogy idejében leszedjék, még mielőtt a szél 
felkapná őket, és világgá vinné . 

Széles e tájékon máshol nem található a keleti bazsarózsa, vagy ahogy 
nálunk nevezik, a bánáti bazsarózsa, kései bazsarózsa, illatos bazsarózsa. Hú-
sos gyöktörzsű, hosszú életű, szép, félgömb alakú bokorrá fejlődő, mutatós 
évelő növény . Sokan összetévesztik a pipaccsal . A Kaukázus hegyeiben és 
a Fekete-tenger régiójában őshonos évelő dísznövény átvándorolt a Kazán-
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szoros átjáróján, fel a Duna mentén, eljutva a Delibláti-homokpusztára . 
Érdekes látvány, május végén nyílik, védelem alatt van . Csak itt találko-
zunk vele, s ezt a szakirodalom is számon tartja .

A települést körülvevő erdő a férfi munkaerőnek is biztosít munka-
helyet, meghatározott famennyiséget előzetes engedéllyel is kivághatnak . 
Szeretik az erdőt, tisztelik, nem tesznek kárt benne . 

A gyógynövények terén is otthonosan mozognak . Kapcsolatot tarta-
nak fenn a környező települések felvásárlóival, akik rendszeresen lead-
ják rendelésüket, így az eladás nem ütközik komolyabb nehézségekbe .  
A gombafajtákat jól ismerik, saját szükségleteik kiegészítésére foglalkoz-
nak gombaszedéssel .

Megállapíthatjuk, hogy a két tényező ötvözete: a természet közelsége és 
szorgalmuk nyersanyagul szolgált és szolgál napjainkban is a túléléshez .

A természet nyújtotta élelemforrások között nem elhanyagolható a 
méhészet sem . Fontos gazdasági ág . Mellékfoglalkozásként több család is 
tart méheket, ahogy itt mondják, méhészkedik . A természeti adottságok 
nagyon kedvezőek . A legkülönfélébb és -finomabb mézet termelik . álta-
lában nagyban értékesítik .

A vadászat és a vadfogás az utóbbi évszázad folyamán kizárólag az urak 
passziója volt . Manapság már többen is megengedhetik maguknak ezt „az 
úri passziót” . A vadat, a madarat húsáért vagy tolláért a múltban, amíg 
nem voltak ilyen szigorú szabályok, szívesen elejtették, mivel a paraszt-
ság körében élő jogfelfogás szerint a „vadnak, madárnak nincs gazdája” . 
A szabadban élő pásztorok és csőszök a vadak, madarak szokását igen jól 
ismerték, az orvvadászok nagy része közülük került ki . Újabb időkben a 
káros vadak közül csupán a földikutyát emlegetik, ahogy ők nevezik, a 
vakkutyát . Termőföldjeiken sok kárt okoznak . Szerencsére, kártevőkből 
van kevesebb .

A nagyarányú szőlőtermesztés a németek elhurcolásával veszendőbe 
ment . Versec bortermő vidék, közelsége lassan érezteti hatását Susarán is, 
egyes házaknál szép, gondozott lugasok szegélyezik a bejáratot . Mindettől 
függetlenül a bor inkább csak téli ital és az ünnepi alkalmak kedvcsinálója .

Az állattartásnak sajátos rendszere élt itt, amelyhez hasonlót talán a 
Hortobágyon láthattunk . Nagy kiterjedésű legelői a falu állatállományá-
nak jelentős részét ellátta . A pusztai pásztorkodás hellyel-közzel egy év-
századon át tartott, s amelyekről romantikus történetek is szólnak . Kétféle 
állattartási módot különböztettek meg, a külső pusztai legelőkön tanyázó 
juhokat és szarvasmarhákat, amelyek kora tavasztól késő őszig a szabad ég 
alatt legeltek, őket nevezték heverő állatoknak . Valójában azokat, amelyek 
nem borjaztak le . Azokat, amelyeket nem fejtek . A falu alatti legelőkön 
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csak a fejőstehenek jártak . A juhok legelője a szarvasmarháétól területileg 
is el volt különítve . Az utóbbi 30–40 évben azonban a szilaj tartásmód 
eltűnt, csak a juhtenyészetnél lelhető még fel . A külső legelőkön az álla-
tok számára nem volt szárnyék vagy bármilyen más épület . A pásztorok 
maguk eszkábáltak kunyhókat, itt tartották az élelmet . A kunyhó egyik 
fele mindig homokdűnék oldalába ágyazódott . Az idősebbek azt mesélik, 
a huszadik század elején nyolcszáz szarvasmarha is legelt a susarai pusz-
tákon, ami a falu lakosainak a birtokában volt . A szarvasmarhát húsáért 
tenyésztették . Issekutz Sarolta Délvidéki örmény nemesek című könyvében 
olvashatjuk, Közép- és Dél-Bánátból jószághajtó út vezetett Zomboron, 
Baján keresztül Bécsig, s hogy sohasem szakadt meg az út, mert mire a 
szállítmány eleje Bécsbe ért, már úton volt a következő jószágállomány .  
A szarvasmarhákat kitaposott úton hajtották, meghatározott helyeken le-
geltették őket, amíg eljutottak a császári udvarba .

A kezestartás átmeneti formában tovább élt . A csordás még a harmadik 
évezred első évtizedében kürtjével a falu teheneit, borjait végighajtotta a 
négy kilométer hosszú főutcán reggel és este hazafelé jövet .

Az állattartás súlypontjának a földművelésre való áttolódása a múlt 
század közepe táján kezdődött, amikor kötelezővé vált a nyolcosztályos 
elemi iskola elvégzése és a közlekedés is sokoldalúbbá vált . 1984-ben meg-
épült a falut Izbištével összekötő aszfaltút, amely egyből a világba való 
utazást jelentette a susaraiak számára . A világ szó használata nem véletlen, 
hiszen addig csak elvétve jutottak be a városokba . A gabonatermesztés ki-
terjedése további következményekkel járt a munkamegosztás és életritmus 
tekintetében . A hagyományos eszközökkel való betakarítás ugyanis óriási 
erőfeszítést igényelt, s ennek következtében lépést sem tudtak tartani a 
nagybirtokok termelésével . Az útviszonyok megváltozásával terményeik 
piacra dobása is könnyebbé vált . Bekerülhettek az árucsere-forgalomba . 
Ugyancsak az aszfaltút tette lehetővé az autóbusz-közlekedést . Versec 
gyáripara is megnyitotta a lehetőséget a gyárakban történő elhelyezke-
désre . A verseci borgazdaság manufakturális ipara vagy gyáripara, mint 
például a Hemofarm gyógyszergyár, a malom, a villanytelep, a konfekció-
gyár, mind kereste az új munkaerőt, s Fejértelep lakosságának egy része 
utazó munkásosztállyá vált . Ennek köszönhetően a fejlődés vonala felfelé 
ívelt . A falu kezdett városiassá formálódni .

Ez meglátszott a lakóházak változásain is . A lakótelkeken és tarto-
zékain ugyanúgy felismerhető az elmúlt fél évszázad minden változása . 
Négy kilométer hosszú főutcája – valójában csak ez az egy igazi utcája 
van – izgalmas kérdése lehet a néprajztudománynak és kulturális antropo-
lógiának . A település magva a szabályos utcahálózat . A főutcával párhu-
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zamosan halad a Petőfi Sándor utca, amely lényegesen rövidebb, de több 
jegyében őrzi az építkezés társadalmi történetét, mint a főutca . S mint már 
említettem, a közeli nagyvárosok lakói beszivárogtak, víkendházaik szoc-
reál stílusban épültek . Ezek az épületek, mint általában a szocreál stílus, 
az újjászületést kívánták bizonyítani . A szocreál építészet rendelkezik egy 
szilárd képpel a társadalom céljáról, szerkezetéről, s ezt minden eszközzel 
meg akarta mutatni . A betonkonstrukciók az erőt szimbolizálják a lágy 
erdőmelléken . Nem illenek a képbe, de mint minden, az új építészet itt is 
megvetette lábát . Egy leegyszerűsített történelmi-morális modell szerint 
élesen különböznie kell a kapitalista építészettől . Igazából az útkeresést 
és a korszakváltást fedezzük fel ezekben az épületekben, és a modernség 
kifejezője . 

Később, a nyolcvanas években pedig megjelentek az alpesi típusú há-
zak, bár nem sok van belőlük, mert kivitelezésük igen költséges . A Né-
metországban dolgozó vendégmunkások hozzák magukkal az új stílust, 
legtöbb helyen szlovén típusú házaknak nevezik őket . Amikor építették, 
tulajdonosaikban még élt a tudat, hogy vissza fognak jönni szülőföldjükre . 
A sors azonban sokféleképpen beleszólt ebbe . Időközben a vendégmunká-
sok gyermekei idegenben fejezték be iskolai tanulmányaikat, nem beszél-
nek magyarul, szerbül még kevésbé, tehát idehaza nem boldogulnának . 
Azután az idő múlásával korosodni kezdett az első elvándorolt közösség, 
s ezzel egy időben jöttek a különböző betegségek is, amelyek gyógykeze-
lése biztonságosabbnak bizonyult a nyugati egészségügy igénybevételével . 
Ezek a házak ma eladásra várnak, természetesen nincs, aki megfizesse re-
ális árukat . Amíg a szülők új hazájukban élnek, addig nem adják olcsón, 
közben az enyészet is lassan úrrá lesz rajtuk, s amikor a következő nemze-
dék lesz már a gazda, olcsón elkelnek majd .

A valamikor rangosnak számító paraszti házformák nem találhatók a 
településen . A meglévők a szegénységre emlékeztetnek pici kis ablakaik-
kal, a német házak kibicablakai a németség valamikori ittlétét igazolják 
még egyelőre .

Lakosainak összetétele mindig is vegyes volt . A második világháború-
ig a német lakosság számbelileg nem volt többségben, státusban, rangban 
azonban mindig többnek érezte magát a magyaroknál . Erre némileg fel-
jogosította őket előnyösebb vagyoni helyzetük is . Az első világháborúig .  
A nyilvántartásba vett 125 lakóház közül 68 német, 35 magyar, a többi 
szerb, szlovák, román, cseh . Ez az adat többnyire 1944-ig érvényes . 

1904-ben megnyílt az első magyar állami iskola, majd nyolc évre rá, 
1912-ben a német tannyelvű is, térben távol egymástól . A magyar isko-
lát a település szegényebb részén építették fel, ez egy két tantermes iskola 
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volt, és mindkét épületben hatosztályos vegyes, összevont tagozaton folyt 
a tanítás . A hatosztályos iskolarendszer 1946/47-ig működött, utána, mint 
mindenhol a kisebb településeken, a jugoszláv törvények értelmében csak 
négyosztályos iskolák működtek . Lakosainak száma a 2002-es a hivatalos 
statisztikai adatok alapján: 

Évek Lakosság létszáma
1910 946
1921 1016
1931 1183
1948 748
1953 851
1961 819
1971 648
1981 496
1991 472
2002 376

2002-ben a lakosság 64 százaléka magyarnak vallja magát (241), 21 szá-
zalékuk szerbnek (82), és még mindig nem elhanyagolható azoknak a szá-
ma, akik jugoszlávoknak vallották magukat (26 fő) . Ők többnyire magya-
rok . Ők azok a személyek, akik talán félelemből, talán megszokásból, nem 
merték felvállalni, illetve nem is akarták vállalni nemzetiségüket . Tudjuk, 
hogy jugoszláv nemzet nem létezik . Egy kitalált nemzetiségről van szó, 
amely a titói Jugoszláviában, főleg a vegyes etnikumú közösségekben és a 
vegyes házasságokban élőknél jött divatba . Az is lehet, hogy nem akartak 
egyediek lenni, de szerbnek, horvátnak stb . sem vallhatták magukat, mert 
nem voltak azok, így a köztes megoldást választották . Az 1981-es nép-
számláláskor voltak a legtöbben, ez a jóléti társadalomra is utal, amikor is a 
titói rendszer hatása már érezhető volt: a testvériség–egység, a nemzetben 
nem gondolkodni, mindannyian egy államhoz tartozunk . Ezek és ehhez 
hasonló kritériumok befolyásolták az egyének nemzeti hovatartozásának 
definiálását . Annyi biztos, még mindig vannak, akik ragaszkodnak ahhoz 
a korszakhoz az akkori viszonylagos jólét miatt .

Osztálytagozódás? A külsőségekben jut kifejezésre . A ház külseje, az 
öltözködés, az autó márkája, a gazdasági udvar felszereltsége ad utalást 
egy-egy család anyagi helyzetéről . Bálokon, mulatságokon nem érezteti 
hatását . Mulatságuk színhelye a „szálloda”, ahogyan ők nevezik a színház-
termet . rendezvényeket a falu „bírója”, azaz a tanácselnök és az Ady Endre 
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Művelődési Egyesület elnöke szervez . Művelődési életüket nagyban befo-
lyásolja a magyar tannyelvű oktatás megszűnése . A társadalom és a kultúra 
egységet alkot, s nem valami hierarchikusan alá-fölérendelt szerepben van 
jelen . Az ember társadalmi létének feltételét jelenti az a keret, amelyben 
él, s ezek a feltételek vízszintesen is és horizontálisan is összefüggnek . Az 
emberi kapcsolatok összekötik a közösséget, kollektívát formálnak, amely 
azután a szokásokban jut kifejezésre .

Ha kultúrájukat vagy társadalmi összetettségüket tanulmányozzuk, 
akkor láthatjuk, hogy e két jelenség összefonódása kihat a közösség szo-
kásaira . Kölcsönhatás lép előtérbe . Hogy milyen összefüggés van a kultúra 
és az ott mind jobban szaporodó más etnikumok között, vizsgálat tárgyát 
képezi . A magyarság igen sok szokást vett át a német lakosságtól, amit 
ennyi év elteltével sajátjának tekint . Kutatásaim során vettem észre, hogy 
különösen a jeles napi szokások közül fedezhető fel sok reliktumelem a né-
met nyelvterületről . A tárgyi kultúrájukban fennmaradt reliktumokat nem 
gyűjtötték össze, értéküket nem érzik, mert ezzel is úgy vannak, mint a 
szocreál építészettel . A magyar nyelv és a magyar folklór napjainkban már 
nem bír identitásformáló erővel . Számukra az identitásváltás nem dráma . 

Nyelvezetük az átmeneti kétnyelvűség és a kétnyelvűség után az egy-
ségesülés felé tart . Megfigyelhető a szerb nyelvi rendszerbe való integráló-
dás . S ennél a pontnál megkerülhetetlen iskolarendszerük bemutatása . 

Az iskola közigazgatásilag Uljmához (Homokszil) tartozik . 1904-től 
létezett magyar oktatás párhuzamosan a német tannyelvű iskolával . Német 
tannyelvű 1912-ben nyílt . Térben távol estek egymástól . Az iskolák hatosz-
tályosak voltak . 1947 után megszüntették a hatosztályos iskolarendszert, 
és Jugoszláviában bevezették a nyolcosztályos elemi iskolát . Fejértelepen 
még sokáig adva volt az öt osztály elvégzése, a törvény szavatolta ennek 
lehetőségét . Teichmann Magdolna, aki egyébként Bácskából származott, 
tanította az ötödik osztályos tanulókat . 1953-ban törvény kötelezte a ta-
nulókat a nyolcosztályos iskola befejezésére . 1973-ra felépült Versecen a 
kollégium, amelyben az önkormányzat szállást és ellátást biztosított a kör-
nyező települések magyar ajkú gyermekeinek, ezzel is szavatolva a magyar 
nyelven történő tanulás kontinuitását . A két időpont között (1947–1973) 
vákuum keletkezett, az akkori államberendezés nem volt felkészülve a 
kistelepülések és a tanyavilág gyermekeinek további iskoláztatására . Így 
a susarai gyerekek sem tudtak továbbtanulni . Ez a hézag 1973-ig tartott, 
mindaddig, míg Versecen fel nem épült a diákotthon; attól kezdve a tanu-
lók bentlakókká váltak, és havonta csak egyszer utazhattak haza, hátukon, 
kezükben poggyászukkal . Ady Endre Nagykárolyban eltöltött iskolai évei 
jutnak eszünkbe, aki lovas kocsin többedmagával félévente egyszer láto-
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gathatott haza Érdmindszentre, szüleihez . De mindez az 1880-es évek 
végén történt . A dél-bánáti gyerekek egy évszázaddal később még mindig 
ott tartottak, ahol Ady gyermekkorában . Talán ez a közös vonás adta az 
ötletet, hogy művelődési egyesületüket Ady Endre Művelődési Egyesü-
letre „kereszteljék” .

Amikor elkészült az Izbištéről Straža felé vezető útról a bekötőút, bein-
dult az autóbuszjárat is Uljma és Susara között (1983) . Ettől az időponttól 
kezdve a tanulók a negyedik osztály befejezésétől Uljmára járnak . Minden 
reggel jön értük az autóbusz, s egyszerre hozza őket vissza, fél kettőkor . 
Betyár élet ez, mondhatnánk, de akkor milyenek voltak az előző iskola-
évek? A szülők gyorsan feladták a kollégiumi bentlakást, éltek a lehetőség-
gel, hogy gyermekük együtt maradhasson a családdal . Az uljmai iskolában 
csak szerb nyelven folyik az oktatás, ezért a szülők fokozatosan átirányí-
tották gyermekeiket az első osztálytól a szerb nyelvű tagozatra . Susarán 
2002-ben teljesen megszűnt a magyar nyelvű oktatás, amit maguk a szülők 
számoltak fel gyermekeik boldogulása érdekében . Így kerültek a magyar 
gyerekek számukra idegen kulturális közegbe, Uljmára . Indoklásként azt 
hozzák fel: „Meghúzik őket, amikó bekerülnek szerb osztályba. Gyöngébb osz-
tályzatot kapnak.”

A két tantermes iskolában két összevont osztály működik, együtt van 
az első és a harmadik osztály meg a második és negyedik .

Mivel a településen önálló plébánia sohasem volt, leányegyházként 
oldalági ellátásban részesült, így az iskola szerepe hatványozottabban élt 
az emberekben . Most már az Uljmáról visszakerült fiatalok más nemzet 
kultúráját sajátítják el, s szülőfalujukban negatívan viszonyulnak őseik 
szokásvilágához, vallásosságához . A mai magyar fiatalok csak az iskolai 
oktatás nyelvén kommunikálnak egymással, anyanyelvüket nem használ-
ják (SZŐKE 2010: 50) .

A csoporttudat legfontosabb kifejezőjévé a vallás vált . Ünnepnapok 
közeledtével összefog a falu, takarítják a templomot, a templom környékét . 
Van valami kötelességérzet bennük vallásuk iránt, habár vallásukat nem 
gyakorolják . Templomba alig-alig járnak, ennek oka a nyelvcsere és vele 
párhuzamosan jelentkező identitásváltás . 

Fejértelepnek két búcsúja van . Az újabb kori templombúcsút az új 
templom névadásával kapcsolatban kell kezdeni . Msgr . Huzsvár László 
megyés püspök – azóta már nyugalmazott egyházfő – 1991 . április 18-án,  
a Szentatya, II . János Pál pápa magyarországi látogatásának és Szent Lász-
ló szentté avatásának 800 éves évfordulóján elhelyezte az új templom alap-
kövét . Az új Szent László-templomot 1994 . június 27-én szentelték fel, és 
az egyházi intézmény ezt a napot tekinti a templombúcsú napjának . Az új 
közösségi ünnepet a hívek és a lakosság egy része nem tudta elfogadni . Az 
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előző, ósusarai templomnak szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján 
volt a védőszentje, így a búcsúja is .

A Kisboldogasszony-napi búcsút a közös zarándoklat jellemezte . A 
négy-öt kilométeres zarándokutat az ún . „öreg” templomhoz gyalog vagy 
szekéren tették meg, és a hozzá tartozó közös ájtatosság emelte az ünnep 
fényét . Ma már mindez csak emlék . Az idősek igyekeznek szájról szájra 
átadni, hagyományozni a régi történéseket . A falu régi helyén az 1896-ban 
emelt kápolna egy domb tetején állott egészen 1987-ig, amíg valakik fel 
nem gyújtották .

A Kisboldogasszony-napi búcsú és zarándoklat volt összetartozásuk 
legkifejezőbb megnyilvánulása . Felvetődik a kérdés, ha napjainkban állna 
még Öregsusarán a kápolna, lenne-e olyan erő, amelyik odahívná a lakos-
ságot, lenne-e összefogás a falu részéről, mert a jelenleg érvényes temp-
lombúcsú csak úgy éri el az ünnep magasztosságát, hogy a dél-bánáti es-
peresség papjai megszervezik a hívek odautaztatását . Autóbuszt bérelnek, 
s ötven vidéki vallásos érzelmű személy eljön június 27-én Fejértelepre 
búcsút nyerni és segíteni a megjelent hívek lelkiségét . Ha egy etnikum 
elveszti a maga minőségét, akkor valószínűleg ezt követően az általa hor-
dozott kultúra is elveszti etnikus jellegét . Felvetődik a kérdés, beolvadásról 
vagy összeolvadásról van-e szó? A susarai magyar etnikum megtarthatja-e 
korábbi önállóságát?

Ezzel eljutottunk egy olyan ellentétpárhoz, ami érthetővé teszi szá-
munkra a nyelv és a társadalom, kultúra és társadalom kölcsönösen alakító 
realitását . Ezek ismeretében tudjuk megérteni a valóságot . A szociográfia 
megpróbálja a folyamatot uraló törvényszerűvégeket feltárni . A folyamat 
két pólusán pedig kirajzolódik két tudomány, a kultúra és a nyelv (a ket-
tő szorosan összetartozik) oldalán valamiféle kulturológia, a társadalom 
oldalán pedig a szociológia, egyikük a kultúra mozgástörvényeit kutatja, 
a másik a szűk értelemben vett társadalom mozgástörvényeit . Az eddig 
ismertetett helyzetkép a két ág tényállását összekapcsolva láttatja a kul-
turális és társadalmi jelenségek összefonódottságát, mely a valóságban is 
jelentkezik náluk (SárKáNY 1980: 43) . 

Kultúrájuknak a természeti környezet is meghatározó eleme, kölcsön-
hatásuk nem elhanyagolható .
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� Silling István

Putri 2., 
avagy százéves sors

Szociográfiai helyzetjelentés egy kupuszinai utcáról  
(1910-bõl, 1983-ból, 2014-bõl)

Az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó népszámlálása szerint 
Bácskertesen, a korábbi Kupuszinán az egyik utcát Temető utcának hív-
ták, ugyanis a temető felé vezet, oda irányít . A névtannal foglalkozó nyel-
vészek beszélő névnek is hívják az ilyet . Meg a latin szólás is valami hason-
lóról szól: Nomen est omen, azaz a név jelez . Pedig akkor a falu csak 150 
éves volt, s fölépítése még rendesen be sem fejeződött . Ebben az utcában is 
épült még szántóföld helyén lakóház az összeírás után . S az emlékezet őriz 
egy helytörténeti vonatkozást erről az utcáról: a közepén, a lapályosabb 
részén egy mélyedésben állt egy viskó . Abban lakott a Sári, a jófajta . róla 
szól az egyetlen nóta, amelyet kupuszinai utcáról költöttek: Putriban lakik 
a Sári… Az utca pedig a „Sári-lak”-ról lett Putri nevű . Ma is ez a népi 
neve az azóta Žarko Zrenjaninról, egy második világháborús partizánról 
elnevezett utcának . Utcanévsorsok . 

A Putri tehát népi utcanév Kupuszinán, mint a Szelencse, a Budzsák, 
a Kültelek, a Pap árka, az Ulicska . Utcát jelölő funkcióját évszázadok óta 
hűségesen végzi . Hiába volt Temető utca meg grobljanska ulica, csak 
Putri maradt . És ma is, amikor az említett jugoszláv hadfi nevét viseli, a 
kupuszinaiaknak ma is Putri . Így hívja, így mondja mindenki . És a lako-
sok putrisinak vallják magukat, azaz a Putriból valónak . Nincs pejoratív 
kicsengése a szónak, inkább az identitásukhoz tartozik .

Ez a neve az azóta már kétszer is újfent a régi nevét viselő Kupuszina 
faluban egy utcának . Az utcát az Arany János, illetve népiesen csak János 
utca szeli ketté . Kereszteződésüknél soklyukú híd az árkok és az utak fe-
lett . Úgy mondják, többlyukú mint a hortobágyi . Itt állt hajdanán a híres 
putrisi kút is, amelyet régen minden valamirevaló környékbeli menyasz-
szony felkeresett a lakodalom másnapjának hajnalán, hogy megmosdassa 
az álmos, a bortól virágos kedvű vendégsereget, s így némi pénzzel meg-
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toldja hozományát . Ma azonban vizét már nem isszák; kávája sincs már, 
gémje és kútostora is hiányzik, kidőlt . Elmúlt felette az idő .

A Putriban, a második részében, a temetőhöz közelebbiben, amely 
inkább viseli e nevet, összesen huszonhat ház állt az utolsó magyar nép-
számlálás korában . Java részük a századforduló környékén épült, illetve 
épült fel ismét a századvégen pusztított nagy falutűz elmúltával .

S lakott, a múlt század elején ebben az utcarészben 119 ember 37 szín-
magyar családban, házanként majdnem 5 ember . A házak vert falúak vol-
tak, döngölt padozatúak, nádtetősek . Téglából az 1970-es évek végéig is 
csak hat ház épült, amelyeket cseréppel fedtek . Az első világháborút köve-
tően még egy házat építettek a szántóra, de egy ház le is égett, amelyet nem 
építettek újjá, hanem eladták a szomszédnak a telket .

Hetven év után, az 1980-as évek elején ugyancsak 26 ház volt a Put-
riban, míg 2014-re a 26 házból maradt 22 . Eltűntek a házak . Mondhat-
nánk: meghaltak . Az eltűnt házak mind a páratlan oldalról hiányoznak, 
a Sáriéról . 

1983-ban,  amikor ebbe az utcába kerültem, s első vizsgálódásomat vé-
geztem, a házak fele még nádtetős volt, cseréppel fedett csak tíz, míg egyet 
akkor fedtek be palatetővel . A házak közül három üres volt . Nem gazdát-
lan, mert örökösük volt, de lakóik elhaltak . A többi huszonhárom házban 
összesen ötvenöt (55!) személy lakott a korábbi 119 helyett: huszonhét férfi 
és huszonnyolc nő . Házanként tehát alig 2 lakos . Hat tizennyolc éven aluli 
gyerek élt a Putriban, a legidősebb 12 éves, a legfiatalabb alig egy hónapos, 
vagyis két csecsemő (egy kisfiú és egy kislány), két iskolás fiú, egy óvodás 
és egy négyéves lányka képezték a kiskorúak szomorú számarányát . Ifjú is 
alig akadt: két fiú és egy lány .

A legidősebb lakos harminc évvel ezelőtt egy 1903-ban született öz-
vegy öregember volt, aki már nem volt épkézláb . Családja tudta, hogy ap-
jukat megérintette már az elmúlás biztos keze, s élete immár csak biológiai . 
Halála a jegyzetkészítés évének karácsonyán bekövetkezett . Azonban az 
elmúlt időszakban az őt ápoló fia és menye is követték az egyre népesebb 
kupuszinai temetőbe . Egyetlen unokája és felesége birtokolják jelenleg a 
házat, a nagy kertet és a hozzá vásárolt szántókat . De a házaspár ötven 
fölötti s gyermektelen . Örökös nincs .

A szemközti házban az említett szomszéd öreghez hasonló korú, nyolc-
vanon túli özvegyasszony élt egyedül . Nemrég özvegyült . A félig tehetet-
len asszonynak négy felnőtt gyermeke viselte gondját, akik itt éltek a falu-
ban, saját házukban . Az öregasszony pedig kisszékről söpörte az utcát, a 
decemberi ködtől, dértől hulló diófalevelet, mert felállni egyedül már nem 
tudott . Ő is rég elköltözött közülünk . Házát négy gyermeke örökölte –  
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közülük is meghalt már egy, éppen a legfiatalabbik –, de a ház az ő halála 
óta üresen áll, s az egykori, két családnak is elegendő módos parasztházat 
már többször kirabolták, állaga jócskán düledező . Az öreg diófát meg ki-
vágták .

Szomszédjában szintén özvegy férfi, jó hatvanas élt, akinek halott 
feleségén új márványkő állt a temetőben, amely nem jelzi, hogy az asz-
szony szörnyű halállal hagyta itt a Putrit: megégett a kukoricaföldön .  
A meggyújtott kukoricaszár lángja belekapott szoknyáiba, nem volt ideje 
levetkőzni, nem volt a közelben segítség, s leégett a bőre . A temetőben, a 
sírkőn, a férj neve is szerepelt, jelezvén, hogy készül majd utána . Ez meg 
is történt négy év múlva . Sajnos, fiuk is követte őket 2003-ban, 57 éves 
korában . Most az ő Szlavóniából hozott pravoszláv özvegye s a korosodó, 
negyven fölötti unokafiú lakják a felújításra megérett házat . 

Az utcának 2014 elején harminchat (36) lakója van: 16 férfi és 20 nő . 
Bár az utolsó népszámlálás nem jegyzi a nemzetiségi hovatartozást a fal-
vakban, itt könnyedén ki lehet számítani, hogy a 36 lakos közül 24 a ma-
gyarok száma, azaz ők képezik pontosan a 2/3 részt . Talán ez lehet a falusi 
arány is ma . Vagyis a 100 évvel ezelőtti 119 után 55, majd 36 ember él az 
utcában .

Az elmúlt jó harminc évben négy gyerek született a Putriban . És a 
korábbi 55 személy közül meghalt 34 ember, az akkori lakosok 62%-a . 
34 halottra 4 újszülött jut . A Putriban natalitásról nem lehet beszélni, itt 
a mortalitás az úr . Azt hihetnénk, hogy koleravész van az utcában . Igen, 
a fehér pestis pusztít . Meg az elvándorlás . Máshová költözött 9 ember, 
közülük is meghalt már kettő . Ez már összesen negyvenhárommal keve-
sebbet jelent . Csak tizenketten maradtunk az 55-ből a harminc év alatt . 
Hűség ez? Bátorság vagy gyávaság? Majd eldönttetik, hogy sors, avagy 
sorstalanság . 

A jelenlegi lakosságszám 36, vagyis 24 új jövevény van a Putriban a 
régi 12 mellé . Voltak ők többen is, csakhogy az ideköltözők közül is többen 
hamar odébbálltak . A megmaradt régi 12 lakos átlagéletkora 66 év fölött 
mozog . A legidősebb 87 éves, a legfiatalabb 41 . A mostani legidősebb sze-
mély 1927-ben született, 87 éves özvegy öregember . Egy éve özvegyült 
meg . Még kerékpározik, maga műveli a kertjét . 

Az özvegyek száma a Putriban az elmúlt időszakban tizenkettő volt, ők 
már mind elhunytak . Közben többen is megözvegyültek, de már ők is meg-
haltak . Jelenleg 10 özvegyet számlál az utca, 3 férfit és 7 nőt . Közülük nyolc 
él egyedül . Ők teszik ki a lakosság 28%-át . A kiházasítatlanok száma 3 .

Az elmúlt három évtized alatt nyolc esküvőt tartottak az utcában . Az 
új házasok közül egy már elvált, hat pár nem a faluban él, és a nyolcadik is 
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gyermektelen . Az új párok közül csak egyetlen esetben volt a menyasszony 
és a vőlegény is kupuszinai . Három párnál pedig egyik fél sem élt koráb-
ban Kupuszinán, nem is maradt itt . 

Az összes lakos generációs eloszlása: 1–18 éves korig 3 fő (korábban 
6), 19–40 éves korig 7 fő (korábban 9), 41–60  éves korig 10 fő (korábban 
22) és 60 fölötti 16 személy (korábban 18), összesen a 36 emberből 40 alatt 
hetet számlál a Putri, és a 60 fölöttiekből 16 van . Ez utóbbiakra, majdnem 
a felére, úgy mondják: – Hatvan felé, hazafelé . Arra tartanak . Arra tart 
velük a Putri .

Igazi nagycsalád nem volt s nincs is a Putriban . Csak a százéves nép-
számlálási adatok mutatnak egy kilenctagú, egy nyolctagú, valamint 6 
héttagú családot az utcában . A generációk száma ott nincs feltüntetve . Az 
1980-as évek elején a huszonhat házból három néptelen volt, ma csak kettő 
üres . Hét volt egyszemélyes, ma kilenc; szintén hét volt kétszemélyes, ma 
nyolc . Három lakója volt négy háznak, ma csak egynek; négy lakosa kettő-
nek, s ez a szám nem változott, és öt személy élt három házban 1983-ban, 
míg ma egyetlenegyben sem . Egygenerációs családból tizenhárom volt eb-
ben az utcában, s mind öregek, ez pedig az utca fele; ma 16 egygenerációs 
család van . Kétgenerációs család volt öt, ma pedig három . Háromgenerá-
ciós szintén öt volt, s maradt egy . A háromgenerációs háztartásokat azok 
képezik, amelyekben az említett kiskorúak éltek . A mai egyetlen is ilyen .

A gyermektelen családok száma azóta háromról 8-ra szaporodott .
Három családból éltek távoli vidéken családtagok, ma ezek száma hatra 

nőtt .
2014-ben már csak 20 házban laknak . Két ház lakatlan, és négy eltűnt 

az utcából, ledöntötték vagy összeroskadt . A már nem álló házak közül 
kettőt azért bontottak le, hogy újat építsenek a helyén . Az egyik telek gaz-
dája időközben meghalt, így a megkezdett építkezést özvegye abbahagyta . 
Kocsma lett volna a helyén, mint volt az hajdanában is . De még romkocs-
ma sem lett . Csak rom . 

A másik telket az apatini Idősek Otthona adta el cserébe azért, hogy az 
elaggott, gyermektelen gazdáját öregségére ápolta, s eltemette . Csakhogy 
a vásárló s építkezni szándékozó család időközben örökölt egy a számára 
megfelelő lakóházat, így az üres házhelyet a szomszéd vette meg, ame-
lyet ma kertnek használ . Kertje drótkerítésén át utcára néznek a kecskék . 
Kupuszinán . 

A harmadik eladó házat ugyancsak a szomszédja vásárolta meg nagy 
kertje miatt, lebontotta az épületet, s az egész telek szántó lett, kukorica-
föld . Ma már nem is tudni, hogy az a hajdan szép, magas ház időközben 
hány gazdát cserélt . Ugyanis az eredeti vevő elköltözött a faluból . 
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A negyedik házból csak az épületet adták el, és a kertet a régi tulajdo-
nos fia megtartotta földművelésre . Ma is az ő leszármazottainak tulajdona 
a szántóvá lett kert . A házat megvásárló család elköltözött a szomszédos 
Zombor városába, s az épületet egy külföldön élő, szerbiai származású sze-
mélynek adták el hétvégi háznak . Azonban az új gazda nem sokáig hasz-
nálta, mert hamarosan elhunyt, s a Szerbia közepén élő örökösei máig sem 
rendezték jussukat . A ház tulajdonosának állítólagos rokona a tetőszer-
kezetet, valamint a még felhasználható épületanyagot eladta . A hajdani, 
eredeti gazda idős, hetven fölötti unokája szomorúan teszi egészségügyi 
sétáját nagyszülei valamikori portája előtt, s nézi az egykori virágzó gaz-
daság teljes lepusztulásának romjait . 

Az utcában több ház is gazdát cserélt az elmúlt harminc év alatt: el-
hunyt szülők, nagyszülők házát örökségként vagy megtartották, vagy el-
adták . Így ma már a korábbihoz viszonyítva 9 házban más család lakik . 
Tehát 4 már nem áll, 9-ben más lakik, vagyis a változás a házaknak pon-
tosan a felét érintette . 

A gazdacserénél több szempontot is figyelembe kell vennünk . A falu 
más, külsőbb területéről is vásároltak házat a Putriban kupuszinaiak . Al-
bérletben is él egy fiatal pár egy megüresedett házban . Zomborból itt ol-
csóbban vásárolt három szerb család házat . Az 1990-es évek délszláv hábo-
rúja alatt pedig több horvátországi szerb menekült érkezett Kupuszinára, 
akik közül néhány család itt is maradt . Így történt ez a Putriban is: két 
házat megvásároltak, egyben pedig ideérkezésük óta lakik egy idős mene-
kült pravoszláv testvérpár . Ennek a háznak is szomorú a története . Amióta 
az idős gazdák elhunytak, az örökösök egyike nem jelentkezik jussáért . 
Csak az Isten tudja, hol él, avagy él-e, hal-e? Németországban dolgozott az 
1960-as évektől, s mára nyoma veszett . A másik két örökös közül az egyik 
fiatalon meghalt, a harmadiknak pedig nincs szüksége sem a házra, sem 
az elértéktelenedett házak árából a rá eső részre . Így a szerb menekültek 
használják bútorostul, szerszámostul, amíg lakható . 

Jelenleg üresen két ház áll, de mindkettőt raktárnak használja kupu-
szinai gazdája . 

A korábbi nádtetős házak közül még egy maradt mutatóban: a lakó nél-
küli almaraktárház . A palatetős házak száma egyről nyolcra szaporodott . 
Új, magasföldszintes, félemeletes ház is épült egy az elmúlt időszakban .

Az 1980-as évek elején a lakosság zöme földműves volt, összesen har-
minchét személy a negyvenkilencből, ha a kisgyerekeket leszámítjuk . 
Tizennyolc férfi és tizenkilenc nő foglalkozott paraszti munkával szer-
te Kupuszina határában . Jelenleg két személyt tekintünk földművesnek . 
Kettőt az összes mai harminchatból, illetve az egykori ötvenötből . És él 
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az utcában 18 nyugdíjas, ami a mai lakosságnak éppen a fele . Ezek a leg-
nagyobb változások .

Korábban szomorúan állapítottam meg, hogy az utcabelieknek csak 
három lovuk volt . Ma már egy sincs . A traktorok száma viszont tizenkettő 
volt, s mára maradt kettő . Korváltozással járó munkaeszközváltás volt a 
Putriban . Valami fejlődésnek neveztem ezt hajdanán . Minek nevezzem 
ma? Tehén azonban továbbra sincs a Putriban . A tejet távoli utcákból vagy 
az élelmiszerüzletekből hordják . Sertéshizlalással a négy család helyett 
egyetlen család foglalkozik, s közülük szarvasmarha-tenyésztéssel is fog-
lalkozott egy család, de ez már a múlté . Ebből az utcából igazán kevés hús 
jut az ország asztalára . A házaknál korábban jobbára mindenütt található 
volt két-három sertés a házbeliek húsellátására, de ez is már csak emléke-
inkben él .

Mezőgazdasági termékeit távoli: zágrábi, szarajevói, tuzlai piacon ér-
tékesítette hat család; az eszéki, zombori és apatini piacot hét ház látogatta 
árujával . A többiek a helyi szövetkezetnek adták el terményeiket . Ma egy 
fiatal pár termeszt almát, s annak javát az apatini piacon árulja . A silá-
nyabbjából pálinkát főz .

A zombori piacon árulgat még néha a saját kertjében termett terméket 
egy az idén 80 éves kupuszinai öregasszony (babot, fűszernövényt, dug-
hagymát, fokhagymát, virágot) . Az ide menekült új lakosok közül az egyik 
szerb asszony eltanulta a piacozás lehetőségét, s ő az apatini piacon mástól 
vásárolt termékeket árusít, azaz kofa lett, nyugdíját így egészíti ki . 

A hajdani távoli piacok külföldi városokká lettek, még a közelebbinek 
számító Eszék is . A piacozásból való megélhetés immár nem életlehetősé-
ge az elöregedett embereknek . De ez már nem is az egykori Putri . Ez egy 
vajdasági magyar falu magyar utcája 2014-ben .

Ebben az utcában élt még egy asztalos, egy géplakatos, egy traktorista, 
egy kereskedő, egy pincér, egy pedagógus és két tisztviselő . A munkavi-
szonyban levők száma tehát nyolc volt . 

A lakosok foglalkozását tekintve szintén nagy változást tapasztalunk, 
ugyanis a 18 nyugdíjas az utcában élő lakosságnak éppen a fele . Össze-
sen 9 aktív dolgozó él a Putriban, s ezek közül is csak az említett 2 fia-
tal a földműves az egykori 37-ből . Mellettük 1 félmunkaidős pedagógus, 
1 építésztechnikus, 1 tisztviselő, 1 takarítónő, 3 fizikai munkás . Közü-
lük csak egyetlennek van a munkahelye a faluban, a többiek ingáznak . 
Öt munkanélküli keresi a megélhetést, néha hosszabb-rövidebb ideig 
külföldön, néha napszámosként, bár hármójukat akár háziasszonynak 
is nevezhetnénk, hogy szépítsük a képet . Ekkora változás történt az el-
múlt harminc év alatt egy földművelésből élőnek mondott falusi utcában .  
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A hajdani földműves lakosság birtokának egy része azonban a nyugdíjasok 
tulajdonában maradt . Ezt árendáltatják három métermázsa búza áráért 
holdját, ami a tavalyi évben 5000 dinárt tett ki, azaz 45 eurót . Az adót 
a gazda fizeti, a bérlő támogatást kap az országtól a kibérelt földekért .  
A házak és a földek árát euróban számítják . Az autók s a drágább háztar-
tási gépek árát szintén . A piacon a dinár a fizetőeszköz . (2014 . július 15-én 
1 euróért 116,5 dinárt kellett fizetni .)

A korábbi nyolc ember személyi jövedelméből havonta három százalé-
kot vontak le helyi járulék címén . A földművesek holdanként huszonnyolc 
kilogramm búza napi árát fizetik évente, azaz 448 dinárt . Ez az a tétel, 
amelynek arányszámai nem változtak az elmúlt harminc-egynéhány év 
alatt . 

Az utcában az elmúlt időszakban megépült az aszfaltút, egészen a 
temető mögötti Fehérföld utcáig . Néhol már kátyúk is keletkeztek rajta . 
Sokkal nagyobb most a forgalom a korábban csendes utcában . Villany van 
minden házban . A vízvezeték korábban is megvolt . Azóta a gázvezeték is 
megérkezett a faluba s a Putriba is, ám egyetlen háztartás sem kapcsoló-
dott rá egész Kupuszinán . A korábbi egyetlen telefont már nem is érdemes 
említeni, hiszen a telefonelérhetőség azóta akkorát változott, hogy szinte 
minden gyerek azzal születik .

Tizenhárom személygépkocsi van a Putriban élők tulajdonában, vala-
mint a 2 traktort használják még a második műszakban az erre alkalmas 
férfiak . 

A Putri utcaképe évről évre lassan változik . Jócskán észlelhető, hogy a 
fehérre meszelt falusi házak szürkévé váltak . Fehér már csak 8 volt 1983-
ban . A többi sem épült át, nem lett nagyobb, ám a kényelem miatt mára 
mind egy szálig elvesztette régi színét, s vele a Putri is a maga sajátos han-
gulatát . Színehagyott házak özvegy utcája ez, amelynek nyugalmát már 
csak 12 kutya őrzi . Sok helyen felesleges már a ház őrzője is . 

Lakóikkal együtt meghalnak a házak is ennek a nyugat-bácskai haj-
dan gazdag magyar falunak az utcájában . Quo vadis, Putri? – kérdezhet-
nénk . Az utca magyar neve válaszol erre a nomen est omen parancsával: 
a temetőbe .
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� Beszédes Valéria

A tér és idõ relativitása az Égig érõ 
fa (ATU 317) tündérmese vajdasági 

magyar változataiban1

Jung Károlynak őszinte tisztelettel

A népmesék kapcsán közhelynek számít az a megállapítás, hogy pon-
tosan nem határozható meg a mesetörténések ideje, helye: az időtlenség, a 
térnélküliség a történet meghatározója . A közkedvelt mesekezdő formula 
(Hol volt, hol nem volt) a térnek és az időnek ezt a relativitását hangsú-
lyozza . Tanulmányunkban ezt a témakört szeretnénk végigjárni az egyik 
legarchaikusabb népmesénkben, az Égig érő, tetejetlen fa vajdasági változa-
taiban, mert maga a világfa szimbóluma sugallja az idő és a tér végtelensé-
gét . A magyar és a nemzetközi folklórkutatás az égig érő fa motívumát a 
magyar népmesék keleti elemének tekinti .

A király udvarában Égig érő fa nő (F54) motívuma csak az ATU 317 me-
sében szerepel (VOIGT 2007–2009: 208).

A hatalmas fa megmászását Solymossy Sándor (SOLYMOSSY 1922: 
30–33) a sámán révülésével hozta kapcsolatba . A fába vágott lépcsőfo-
kokon az ég hét, illetve kilenc rétege elevenedik meg . Diószegi Vilmos 
(DIÓSZEgI 1969: 295–316) a múlt század második felében szibériai 
kutatásaival teljesítette ki tudásunkat a sámánizmusról . Szerinte az égig 
érő fa megmászása a sámánok beavatási szertartásával rokonítható, a mese 
fiatal hősének, a szegény ember legkisebb fiának vagy a királyfinak 7, 9 
vasbocskort kell elszakítania, hogy felérjen a fa tetejére . Ez idő alatt tesz 
szert természetfeletti erejére, megismeri a világmindenséget, a mesék szel-
leme szerint a középső, a felső és az alvilágot . Legutóbb Benedek Katalin 
(BENEDEK 2007: 180–181) a legfrissebb kutatási eredményeket össze-
gezve a néphit és a népmese táltos alakjának az összehasonlításával arra a 

1  rövidített változata elhangzott Kanizsán a Papp györgy emlékére rendezett em-
lékülésen .
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megállapításra jutott, hogy a tetejetlen fát csak a kiválasztott egyén képes 
megmászni . Ez kétségkívül összefüggésbe hozható a sámánfa megmászá-
sának szertartásával, de három pontban különbség van a néphit táltosa és 
a népmese főhőse között .

1 . A mesében csak az ifjú tud felmászni a fára, a sámán lehet idős is .
2 . A mesében az ifjú csak egy alkalommal mászik fel a fára, a sámán 

számtalanszor megteheti az égbe vezető utat .
3 . A sámán már a világfa megmászása előtt emberfeletti erővel rendel-

kező egyén, a mesében viszont a hős akkor tesz szert erre az erőre, miután 
megmássza a világfát .

Benedek Katalin (BENEDEK 2007: 181) arra a következtetésre jut, 
hogy a világfa meghódítása ugyan a magyar archaikus világképhez tarto-
zik, de a néphit sámánjával, a táltossal való összefüggés a magyar népme-
sék szövegeiből nem kimutathatóak . Azt mi tesszük hozzá, hogy a néphit 
táltosa minden esetben valóságos személyhez köthető, a népmese hőse 
viszont fikció . Az Égig érő fa hősmese, mint azt a fentiekben kiemeltük, 
olyan motívumot tartalmaz, amely kapcsolatba hozható az ősmagyar világ-
képpel, ezért a modern magyar folklórkutatásban kitüntetett figyelmet ka-
pott . Az alig tizennyolc éves Honti János 1928-as (21) mesekatalógusában  
(H 467) már külön típusként tartotta számon ezt a népmesét . Tizenegy 
addig publikált szöveg alapján alkotta meg a mese vázlatát, ezt vették 
alapul az akkori európai népmese-katalógus szerkesztésekor . A mese lé-
nyegét a következőképpen foglalja össze: „Besteigen des bis zum Himmel 
reichenden Baumes auf dessen Wipfel eine Königstochter wohnt .” A 
Honti-féle alapváltozaton a ma használatos Magyar népmese-katalógus-
ban nem sokat változtatott Dömötör ákos az alaptípus meghatározásakor 
(DÖMÖTÖr 1988: 123–126) . Az ebbe a típusba sorolható magyar nép-
meséknek ez a kiinduló változata .

A . A király égig érő fán lakó lányát ahhoz adja feleségül, aki a fára 
felmászik és annak gyümölcséből eszik (HONTI 1928: 21), (KOVáCS 
1984: 16) .

B . A felső világba jutott férfi a királykisasszony szolgálatába áll, lo-
vainak a segítségével szép ruhákhoz jut, a királykisasszonnyal háromszor 
találkozik, de a felismerés előtt mindig eltávozik .

C . A királykisasszony az ismeretlen lovagot a saját szolgálatában felis-
meri, és férjének választja .

A két világháború közötti időszakban kiteljesedő népmesegyűjtés, va-
lamint a filológiai kutatások előrehaladtával Berze Nagy János (BErZE 
NAgY 1957 . II . 66–74) katalógusában már összetettebb meseszerkezete-
ket mutat be 18 variáns alapján (BN 530 I .*) . 1984-ben Kovács ágnes az 
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Ethnográphiában (KOVáCS 1984: 16–31) 47 hősmese alapján foglalkozik 
az Égig érő fa lehetséges típusképével, és két jól elkülöníthető csoportba 
sorolja azokat . Huszonöt változatban a főhős feleségül veszi Tündér Ilo-
nát, de azt elrabolja a sárkány, a hős csak a táltos lova segítségével tudja 
visszaszerezni . A másik típuskombinációban a főhősnek gyümölcsöt kell 
hoznia a királynak, és a hős állat alakjában legyőzi a boszorkány testen 
kívüli erejét . Kovács ágnes tanulmányában arra is kitért, hogy az Égig érő 
fa keretmese, az más hősmesékkel is előfordulhat: varázs-, hazugság-, le-
gendamesék motívuma is lehet . 1984-ben, amikor a tanulmány megjelent 
a Magyar Néprajzi Társaság folyóiratában, a szerző 118 olyan lejegyzett 
magyar népmeséről tudott, melyben megtalálható az égig érő fa motívu-
ma . Vajdaság erre vonatkozó anyagát nem ismerte Kovács ágnes . Penavin 
Olga (PENAVIN 1984) Jugoszláviai magyar népmesék című kötetének má-
sodik kiadása ugyanakkor jelent meg mint Kovács ágnes tanulmánya .

Az 1988-as tündérmese-katalógusban Dömötör ákos (DÖMÖTÖr 
1988: 126) 40 variáns alapján határozza meg az Égig érő fa típuskombi-
nációit, a negyven lejegyzett szöveget hat csoportba sorolta . A katalógus 
témájából következik, hogy ebben kizárólag a tündérmesék valószínűsít-
hető affinitását mutatja be . Benedek Katalin (BENEDEK 2007: 108–130) 
összehasonlító elemzésében hetvennél több variánst vett figyelembe: a 
vajdasági anyagból két ludasi tündérmesét, illetve a zombori szöveget, 
amelyből kitűnik, hogy a tetejetlen fa a rászedett ördögök mesetípussal 
is affinitásban állhat . Valamennyi vajdasági közlést Benedek Katalin sem 
ismert tanulmányának írásakor .

Az Égig érő fa vajdasági változatai
raffai Judit (rAFFAI 2007) Vajdasági magyar népmese-katalógusa hat 

lejegyzett szövegben mutatta ki az égig érő fa motívumát: két ludasiban, 
egy moholiban, egy zomboriban, valamint két székelykevei variáns-
ban . Matijevics Lajos Márki Istvántól és Piukovics Istvántól a hetvenes 
években jegyezte le a ludasi meséket . Fodor Erzsébet zsablyai születésű 
moholi illetőségű mesemondó írásban küldte el szövegeit Kalapis Zoltán-
nak (KALAPIS 2002: 606–639) a hetvenes évek közepén . Az asszony a 
Magyar Szó Tárca rovatában olvasta a Borbély Mihály életútját bemutató 
sorozatot, s ezek az írások késztették arra, hogy írásban rögzítse azokat a 
történeteket, melyeket édesapjától, illetve másoktól hallott . Szőcs Boldi-
zsártól viszont én gyűjtöttem két változatban is a kilencvenes évek végén a 
több mint száz mesével, mondával, népballadával együtt . Az első variánst 
ismeretségünk elején, a másodikat, az Égig érő cseresznyefát 2001-ben be-
következett halála előtt hallottam tőle . Boldizsár bácsi a kilencvenes évek 
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végén több alkalommal is megfordult a Papp györgy által szervezett nyá-
ri néprajzi táborokban . Ők ketten gödöllőn, az első magyarországi nép-
mesemondó versenyen ismerkedtek meg . Papp györgy felismerte az öreg 
tehetségét, és meghívta Kanizsára . Ez az elismerés is arra ösztönözte a 
székely mesemondót, hogy megörökítse mesemondó tudományát . Engem 
fogadott bizalmába, és éveken át délutánonként, amikor nekem, illetve 
neki volt ideje, szalagra mondta történeteit .

A vajdasági népmese-katalógusba raffai Judit (rAFFAI 2007) a me-
sék típusláncát a következő módon határozta meg:

Barta Sándor zombori mesemondó meséjének típuskombinációja:
MNK 750A . II . Három könnyelmű kívánság + AaTh 317 Az égig érő fa + 

AaTh800 A szabó(cigány) a mennyországban + AaTh 804B A király gyűrűjé-
nek a kihozása a pokolból (Templom a pokolban) + AaTh 1072 Futóverseny 
+ AaTh 1063 Buzogányhajítás + AaTh 1036 Göndörfarkú malac + Kiáltási 
(durrantási) verseny + 1096 Varázsmese .

Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék I. (Jugoszláviai magyar nép-
mesék, a továbbiakban JMN) 72 . Cigány égben és pokolban 334–336 . l .

Márki István meséjének típuskombinációja:
AaTh 317 Az égig érő fa + AaTh 300A* Az abroncsba zárt szörnyeteg + 

AaTh 314 Az aranyhajú kertészbojtár .
JMN II. 56 . A cseresznyefa 100–103 . l .
Piukovics István meséjének típuskombinációja:
AaTh 317 Az égig érő fa + A boszorkány lovainak őrzése + AaTh 300**  

A sárkányt a saját lova pusztítja el .
JMN II. 59 . Égig érő fa 111–113 .
Fodor Erzsébet meséjének típuskombinációja:
AaTh 317 Az égig érő fa + AaTh 300A* Az abroncsba zárt szörnyeteg 556 

+ A boszorkány lovainak őrzése + AaTh 300** A sárkányt a saját lova pusz-
títja el .

Kalapis Zoltán: Fodor Erzsébet meséi I . Tündér Ilona Híd 2002: 624–
629 .

Szőcs Boldizsár meséjének I . típuskombinációja:
AaTh 317 Az égig érő fa + AaTh 300A* + Az abroncsba zárt szörnyeteg I., 

II., III. AaTh 301 . Túlvilágra vitt királykisasszony megszabadítása III., V.
Beszédes Valéria: Sërëgék szárnyán, Szőcs Boldizsár meséi, 19 ., Égig érő 

fa 2005: 67–70 .
Szőcs Boldizsár meséjének II . típuskombinációja:
AaTh 317 Az égig érő fa + AaTh 300A* + Az abroncsba zárt szörnyeteg . 

AaTh 556 . A boszorkány lovainak őrzése (töredékes) .
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Beszédes Valéria: Sërëgék szárnyán, Szőcs Boldizsár meséi, 25 ., Az égig 
érő cseresznyefa 2005: 82–85 .

A vajdasági szövegek típuskombinációjuk alapján Dömötör ákos 
(DÖMÖTÖr 1988: 123–124) besorolása szerint az AaTh 317 típusú mese 
II/C, illetve a II/D csoportjába tartoznak . Természetesen valamennyi me-
sében a hős felmászik az égig érő fára, a szövegeknek ez a része mind 
a hat változatban más-más módon történik . Az adatközlők tehetségétől, 
érdeklődési körétől függött, hogyan mondták el ezt a nem mindennapi 
kalandot .

A fa meghódítása
Négy vajdasági variánsban a fa a király udvarában áll . Márki István 

és Szőcs Boldizsár főhősének a hatalmas cseresznyefa gyümölcséből kell 
hozni a királynak, az utóbbiban a király fogalmazta meg: „Ha nem ëhet 
ennek az égig érő cserësznyefának a gyümölcsiből, mëg fog halni . Nincs 
orvosság, csak a szent cserësznye .” Piukovics István kis bujtárja a hatalmas 
körtefa ötkilós körtéjéért kel útra . Szőcs Boldizsár 19 . számú történetében, 
illetve Fodor Erzsébet Tündér Ilonájában tényként közli, hogy a főhős meg 
szeretné mászni a hatalmas fát, a történet szempontjából lényegtelen, hogy 
az hol áll és milyen gyümölcse van . Szőcs Boldizsár hőse csak hallott a 
fáról, Fodor Erzsébet szövegében a szegény asszony háza előtt nő az égig 
érő fa .

A fa megmászásának az elmondása Márki István történetében a legsi-
keresebb, a ludasi adatközlő meséjének csaknem a fele arról szól, hogyan 
jut fel János az égig érő fa tetejére . Ez a szöveg legjobban, legszínesebben 
kidolgozott része . A folytatásban – melyben Cilike meghódítása, illetve 
a sárkány fogságából való megszabadulást mondta el Márki István – az 
adatközlő mesélőkedve egyre inkább alábbhagyott . A férfi Hamupipőke 
(Aranyhajú kertészbojtár) eseményeinek az elmondásakor ugyan még be-
tartja a mese szigorú hármas szerkezetét, de a sárkánnyal való viaskodás 
ebben a történetben elmaradt: János Cilikét egyszerűen elrabolja, amikor 
a lány vizet merített a kútból . Márki tehát nagy ívben kezdett a mesélésbe . 
Az égig érő fa magasságát és a vastagságát szép hasonlatokkal érzékeltet-
te, ezzel is jelezve, hogy nem mindennapi tettre vállalkozott, ugyanis a fa 
olyan magas, illetve nagy volt, hogy annak a „hegyit nëm láttak sosë . Ojan 
vastag vót, mint ëgy tanya kemence” (JMN II . 100) . A többi változatban 
az adatközlők tényként megállapítják: Piukovics Istvánnál a fa vastag volt, 
Szőcs Boldizsár és Fodor Erzsébet szövegében csak annyit tudni, a fa az 
égig ért .
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Márki István Jánosának a fa megmászásához tizenkét pár bocskorra, 
tizenkét öltözet ruhára, tizenkét liter kására, tizenkét liter vízre, tizenkét 
skatula gyufára, egy kasztóra és egy baltára volt szüksége . A nagy meny-
nyiségű holmi összekészítéséből a mese hallgatósága arra következtethet, 
hogy János nem hétköznapi kalandra vállalkozott . A nehéz feladat elvég-
zésére hosszasan készül a moholi és zsablyai mese hőse is, akit ugyancsak 
Jánosnak hívnak . Nagy gonddal készíti elő a baltát, amely nélkülözhetet-
len lesz a hosszú útjához, háromszor küldi vissza a kovácsnak, mire azt 
elég erősnek találja . Egy másik tündérmese motívumát kombinálja össze, 
igaz, abban a főhősnek nem baltát, hanem kardot kell szereznie: Győzhe-
tetlen kard MNK 590* .

Szőcs Boldizsár 19 . számú szövegében az óriás segít Jankónak . A mese 
menete szempontjából lényegtelen, hogy a fát vagy éppen az üveghegyet 
kell az ifjúnak megmásznia, mert a lényeg az, hogy feljusson a felvilágba . A 
tündérmesékben a főhős többnyire az alvilágban talál a királykisasszonyok-
ra, itt történik a sárkánnyal való viaskodás is . Ebben a mesében viszont a 
magasban kell megtalálni Jankónak a szerencséjét . A 25 . számú szövegben 
a cseresznyefa meghódításához, akit ugyancsak Jankónak nevezett a szé-
kely mesemondó, százkilós vasbocskorra, illetve baltára volt szüksége . A 
vasbocskor és a balta, ebbe a tündérmese-típusba sorolható történetben, 
elmaradhatatlan kellék a vajdasági meseanyagban . Márki Istvánnál, illetve 
Szőcs Boldizsárnál – mivel a csodafa termését a király akarja megkóstolni –  
Jankó a bocskort és a baltát a királytól kapja .

Az ősmagyar világkép, a sámánfa megmászása öt vajdasági variánsban 
meghatározó eleme a mese kezdetének: a zombori, a moholi, a két ludasi és 
a székelykevei 25 . számú ezt a motívumot – mint már az írás elején kifej-
tettük – az adatközlők tehetségük függvényében adták elő . Az adatközlők 
ösztönösen ráéreztek, hogy a mese szempontjából lényeges, hogy alaposan 
körüljárják a fa meghódításának a motívumát . A vajdasági variánsokban 
is a sámánfa egy-egy elemére ismerhetünk rá . Barta Sándor (JMN I . 72 . 
334) szövegében a cigány tizenegyedik gyereke határozza el, hogy meg-
keresi az apját akár az égben, akár a pokolban . „El is indút nagy sebessën, 
meg sem át, míg egy olyan fáhó nëm ért, melynek a hëgye az égbe, gyökere 
a pokolba nyúlott . A rajkó elővette az apjátú maradt fejszét, garádicsot vá-
gott a fa törzsébe, szépën felballagott a mennyországba .” Mint már előbb 
kifejtettük, Márki István (JMN II . 56) történetében a fa megmászásá-
nak az epizódja a leginkább kidolgozott . A hallgatók fantáziájára bízza 
a mesemondó, hogy hány napig is tartott az út, hányszor vágott lyukat 
a fában, hogy megpihenjen . A lényeg az, hogy a 12 pár bocskor és a 12 
öltözet ruha elkopott, amíg felért a fa tetejére . A fa óriásságát viszont azzal 
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érzékeltette, hogy két öregasszonnyal találkozott: az egyikről csak annyit 
tudni, hogy nagyon régóta él a fa oldalában, a másik már százharminc telet 
megért a fán, de csak azt tudta, mikor virágzik, mert olyankor „jó szag 
szokott lönni” . Az idő múlását és a fa nagyságát a két öregasszonnyal való 
találkozással, valamint a fölöslegessé vált holmik ledobásával érzékeltette 
a mesemondó . Azt, hogy felért a fa tetejére, úgy adta tudtára a lentieknek, 
hogy lehajította a kasztrót . Megtalálta a cseresznyét is, jól is lakott belőle, 
a királynak dobott belőle, aki viszont az első falattól meghalt . A mese-
mondó evvel lezárja a történetnek azt a részét, amiért végeredményben 
útra kelt, hogy feleségül kapja a király lányát és a király fele királyságát . 
A cseresznyefán egy másik világ tárul János elé . A fának ugyanis akkora 
levelei voltak, hogy azokra paloták voltak építve . Itt találkozik Cilikével, 
aki béresének fogadja, a kalandok végén őt veszi feleségül, a másik leányt, 
akiért a nagy utat megtette, végérvényesen elfelejtette .

Piukovics István (JMN 59) névtelen kiskanászát a fa megmászására 
a király legkisebb lánya választja ki, hogy megtalálja az új világot . Az út 
nem tartott túl sokáig, az első éjjel a fának a torkolatjában aludt, s másnap 
délben már meg is érkezett: „a főbb hēre, tovább nëm bírt . Új világ részhő 
ért, ez vót a másvilág .” Itt találkozik egy idős asszonnyal, a körtefa tulaj-
donosával, a fa gyümölcséből viszont csak akkor kaphat, ha kiszabadítja 
az asszony leányát a sárkány fogságából . A továbbiakban a mese menete 
elkanyarodik az égig érő fa történetétől, a folytatásban a kanászlegény az 
öregasszony leánya kiszabadításának a körülményeit mondja el, alaposan 
összekuszálva a különböző szörnyetegekről szóló tündérmesék fonalát . 
Ennek ellenére Piukovics István története is a szokásos típuskombinációk 
keretében maradt .

Fodor Erzsébet, mint a fentiekben már kiemeltük, leírta az általa ismert 
mesék szövegét . Ezúttal nem térünk ki arra a módszertani kérdésre, hogy 
milyen stílusbeli sajátosságai vannak a szövegeknek, ha az adatközlő nem 
szóban, hanem írásban vállalkozik a mesék továbbörökítésére . A moholi 
mesék többnyire az élőszóban elmondott szövegek sajátosságait tükrözik . 
Fodor Erzsébet viszont írás közben alaposan végiggondolhatta történeteit, 
a szóbeliség kereteit nem lépte túl, csupán az élőbeszéd töltelékszavaitól 
mentesek meséi .

A moholi változatban a főhős, a nagy erejű János alaposan felkészül . 
A tündérmesék több típusában a hallgatók a főhőssel kapcsolatos kalan-
dokból megtudhatják, honnan a nem mindennapi erejük: sokáig szoptatja 
őket édesanyjuk, segítő állatok sietnek a segítségére, a táltos ló oktatja ki, 
mit kell tennie, mikor a sárkánnyal viaskodik . Fodor Erzsébet írás közben 
ráérezhetett arra, hogy bizonyos mesemotívumok másik szövegekbe is il-



94

leszkedhetnek, ezzel izgalmasabbá válhat a történet . Amikor néhány évvel 
később beszélgettünk vele, a mesemondás, a meseírás ilyen lehetőségére 
kérdeztünk rá, mert ahogy állította, erre a lehetőségre nem figyelt fel . Az 
általa leírt mesében az olvasó János hatalmas erejére csak következtethet, 
mert a fejsze két alkalommal is szétesett, amikor az János karjára esett . 
A főhős viszont csak akkor indult útra, amikor harmadjára a baltáját elég 
erősre kovácsolta a kovács . Fordított az a világ, ahova a hős elindul . Ta-
pasztalatból tudjuk, hogy az öreg fák törzse a föld közelében terebélyes –  
mint Márki István ludasi szövegében olvashattuk –, olyan vastag, mint 
egy tanyai kemence . A moholi és a zsablyai szövegben ez fordítva van: 
minél magasabbra mászik János, annál terebélyesebb, vastagabb lesz a fa . 
Viszonylag gyorsan felér a tetejére, mert az útja mindössze három napig 
tartott . A legény első este egy kis ágon álló „gunyhóhoz” ért, a második 
este egy nagyobb ágon már egy házban kért szállást . „A harmadik nap 
tovább folytatta útját . Egisz napon át csak mászott, mászott, este felért egy 
nagy ágra . Ezen az ágon vót egy ucca, itt lakott a Tündér Ilona .” A mese 
további menetében a legény a világszép asszony szolgálatába áll . Akarat-
lanul kiszabadítja Saskörmös Királt, az abroncsba zárt szörnyeteget, aki a 
mesetípus logikája szellemében elrabolja Tündér Ilonát, voltaképpen eb-
ben a történetben is mellékes eseménynek számít ettől kezdve, hogy János 
a tetejetlen fa meghódítása miatt készíttette a vasbocskort és a fejszét a 
kováccsal . Szőcs Boldizsár 19 . számú történetében csak a címében utal 
arra, hogy Jankó az égig érő fán próbálta megtalálni a szerencséjét . Az 
ő variánsában a fát előbb meg kell találnia Jankónak . Jankó egy óriásnak 
segített: megitatta, megmosdatta, s ezért cserébe három pár vasbocskort és 
egy kardot kapott . A történet menete ettől kezdve nem a fa megmászásá-
val folytatódik, hanem az üveghegyen, ahol egy kakaslábon forgó kastély-
hoz kell jutnia . Szőcs Boldizsár jó mesemondó volt, a történet fonalában –  
mert a mese kezdetén az égig érő fát ment el megkeresni Jankó – még-
iscsak előkerül a hatalmas fa, az üveghegy tetején, „a felvilágban lát egy 
akkora levelet, hogy rét van rajta, gyönyörű vidékek . Föl ért a felvilágba, 
el is szakadt a három bocskor .” A kakaslábon forgó kastélyban rabosko-
dik a hétfejű sárkány . A legény természetesen kiszabadítja a szörnyet, s 
az „hálából” elrabolja a királylányt, az alvilágba viszi, innen kell azután 
Jankónak kiszabadítania . Ebben az Égig érő fában már nem a szokásos 
mesemotívumokat használja fel, hanem a történet a túlvilágra vitt király-
kisasszony megszabadításának a kalandjait beszéli el . Boldizsár bácsi hőse 
az ezredvégen már nem bajlódik a sárkánnyal való viaskodással, iszogat 
vele, mint számtalan más meséjében, ebben a történetben berúgatja a ször-
nyet, és levágja mind a hét fejét . A sárkánnyal való parolázás nem Szőcs 
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Boldizsár leleménye . Benedek Elek (www .benedekelek .ro/mesetar_lap06 .
php . 2014 . 08 . 27 .) égig érő fa történetében is a sárkány rabságában van 
a királylány . Szőcs Boldizsár több alkalommal is hivatkozott arra, hogy 
sokszor és szívesen olvasta Benedek Elek meséit, néhány motívumára rá 
is ismerhetünk . A Benedek-féle szövegben iszogat a főhős a sárkánnyal . 
A fenevad szorult helyzetét viszont nem használja ki, megvárja, hogy ki-
józanodjon, és igazi párviadalban győzi le . A második világháború idején 
Magyarországra hazahozott bukovinai székely népmeséket Dégh Linda 
(DÉgH 1962), illetve Sebestyén ádám (SEBESTYÉN 1979, 1981, 1983, 
1986) gyűjtötte össze . Dégh Linda és Kovács ágnes (KOVáCS 1986: 
479–480) is kitért a Benedek Elek-féle mesék hatására a bukovinai mese-
anyagra . A fél évszázaddal korábban az Al-Duna mentén új otthonra ta-
láló székelyek is szívesen hallgatták ezeket a történeteket . Szőcs Boldizsár 
elmondása szerint a tanítóik voltak azok, akik az iskolában olvasgattak a 
könyvből . Több népmesei fordulatot is megőrzött Boldizsár bácsi emlé-
kezetében Benedek Elek meséiből: most egy mesekezdő formulát emelek 
ki: „Hol volt, hol nem volt . Valahol csak volt .” Most, amikor újraolvastam 
Benedek Elek meséit, akkor állapítottam meg, hogy nem Szőcs Boldizsár 
egyéni stílusából fakad ez a szófordulat . A Benedek Elek-féle Égig érő fát 
valamennyi bukovinai székely mesemondó olvasta, hallhatta . Bizonyos 
motívumai, többek között a sárkánnyal eltöltött lakoma Sebestyén ádám-
nak (SEBESTYÉN 1983: 237–240) a hatvanas–hetvenes években gyűjtött 
bukovinai szövegében is olvasható . Kovács ágnes (KOVáCS 1983: 324) 
Sebestyén ádám mesegyűjteményében László györgyné meséjéhez fűzött 
jegyzetében olvasható Dégh Lindának az a megállapítása, hogy valameny-
nyi, ebbe a típusba sorolható meseváltozat közvetve vagy közvetlenül kap-
csolatba hozható Benedek Elek mesekönyvével . Mindkét kutató kiemeli 
azt is, hogy ez a mese nem Benedek Elek révén költött, hanem az általa 
gyűjtött mesék közül való, tehát a történetnek a gyökerét a székely szóbe-
liségben kell keresni . Szőcs Boldizsár 19 . számú szövege a leegyszerűsített 
változatok közé sorolható, az ő történetében Jankó már nem várja meg, 
hogy kijózanodjon a sárkány, hogy igazi bajvívásban győzze le a szörnyete-
get, hanem megvárta, hogy „úgy berugjon a sárkány, nem tudott a székről 
felállni . Jankó lenyisszantotta mind a hét fejit” .

A második Égig érő fát – mint azt bevezetőmben kiemeltem – akkor 
mesélte, amikor már úgy érezte, elfogyott a mesemondó tudománya . Mi-
vel meg volt győződve arról, hogy kettőnk délutáni találkái csak akkor 
lehetségesek, ha mesét is mond, fel szerette volna frissíteni emlékezeté-
ben a régi történeteket . Benedek Elek egyik meséskönyvét magával hozta 
Szabadkára, azt szerette volna olvasgatni, a könyv viszont elkeveredett . 



96

Utólag unokájától hallottam, igen nagy veszedelem támadt a könyv el-
tűnése miatt . A családi béke kedvéért Szegedről hoztak neki egy magyar 
népmesekötetet; mivel akkortájt csak Illyés gyula Hetvenhét magyar nép-
meséje volt a könyvesboltban, jobb híján azt vásárolták meg neki . Szőcs 
Boldizsár ismeretségünk második szakaszában ebből a könyvből olvas-
gatta történeteit: azokat, amelyek felsejlettek emlékezetében: az ősöktől is 
hallotta, meg hasonlót olvashatott a Benedek Elek-féle kötetben . Egy-egy 
találkozóra alaposan felkészült, nekem azt mondta: elkészíti a meséket . A 
készülődés titkába viszont nem akart beavatni, röstellte, hogy Illyés gyula 
szövegeit olvasta, hogy felfrissítse emlékezetét . Az Égig érő cseresznyefát 
ismeretségünk második korszakában hallottam tőle . A szövegben viszont 
csak bizonyos motívumokat fedezhetünk fel a Hetvenhét magyar népmese 
Égig érő fájából . Szőcs Boldizsár történetének első epizódja szóbeliségből 
gyökerezik, a történetnek éppen az a részlete, mely kapcsolatba hozható az 
ősmagyar világképpel . „Nekilát Jankó a kanászlegény, belevágta a baltát . 
Ëgy métert ëgyszërre fëlmënt . Vëtte ki, vágta bë, vëtte ki, vágta bë . Úgy 
hogy ëgy óra múlva úgy otthagyta, ëgy óra múlva otthagyott mindënkit . 
Haladott fëlfelé . Mán nagyon sokat utazott fël, úgyhogy a vasbocskor már 
majdnëm kopott vót . Mëgpihent ëgy falevélën . Akkora falevél volt . rëggel, 
mikor fölébredt, lássa, hogy a népek mozognak, szaladnak, dógoznak . 
Mëgkérdëz ëgy lëánt, mënt éppen kapálni .” A cseresznyefa megmászá-
sának ilyképpen előadott története a típus stabil összetételét tükrözi . Az 
ezredvégi mesemondó képzeletében a második világ is a mi falusi környe-
zetünkhöz hasonlít, nem öregasszonnyal találkozik, hanem lánnyal, aki 
éppen kapálni ment, és a lánytól tudta meg, hogy a fa tetejéig csak egynapi 
utat kell megtennie . Ebben a variánsban Tündér Ilonának cselédlánya van, 
az jelenti a szép legény megérkezését . A mese második és harmadik részét 
viszont Illyés gyula szövegéből vette át, többek között azt a részletet is, 
amikor a sárkány afelől érdeklődött, mennyi ideje van még, hogy utolér-
je Ilonát, illetve Jankót: ötven, illetve huszonöt kiló diót is megtörhetett 
még, nem tudtak a szerelmesek elszökni előle .

A vajdasági szövegek, melyek az Égig érő fa mesetípusba sorolhatók, 
leegyszerűsített változatai a történetnek, töredékesek . Fodor Erzsébet és 
Szőcs Boldizsár más történetei átgondoltabbak, a viaskodások, a táltos lo-
vak harcai színesebbek, illetve így írta le a székelykevei, illetve moholi 
mesemondó . Márki István és Piukovics István nem voltak gyakorlott me-
semondók . Márki Istvánnak csupán három szövege olvasható a JMN II . 
1984 kötetében (103–110), Piukovics István pedig egy mesével került ebbe 
a kötetbe: JMN II . 111–114 . A vajdasági népmesegyűjteményekben jobb 
szövegek olvashatók, mint a most kiemelt meseszövegek, a Sárkányölő 
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sokféle variánsainak más típusai népszerűbbek is mifelénk . Mi azért vá-
lasztottuk ezt a mesetípust, mert a magyar népmesék legrégebb rétegéhez 
tartozik . A hat vajdasági variánsban a tetejetlen fa megmászásának a mo-
tívuma a legjobban kidolgozott .

A szerb és a bunyevác változatok
A fa megmászása és a világmindenség ekként való megismerése a ma-

gyar tündérmesék jellegzetessége, ez a motívum a szerb, a bunyevác, a 
román, a szlovák, az ukrán és a német mesében is ismert; nagy valószínű-
séggel a magyar hősmesékből kerültek a szomszéd népekhez . Az égig érő 
fa történetét Vuk Karadžić is lejegyezte, 1850-ben közölte a Srpske narodne 
pripovetke című kötetében . 1840-ben Mihajlo Obrenović fejedelemtől 
írásban kapta, akinek viszont a dajkája mesélte el . A szerb hősmesében a 
főhősnek az elrabolt királylányért kell felmásznia az ég és föld között lebe-
gő kastélyba (čardak) – hasonlóan – mint Balint Vujkov (VUJKOV 1969: 
332–346) kötetében a bunyevác szegénylegénynek, hogy kiszabadítsa a ki-
rálylányt a sárkány fogságából . A Vuk Karadžić által 1850-ben publikált 
szerb népmese csak abban rokonítható a magyar változatokkal, hogy a ki-
rály udvarából rabolják el a leányt, a megmentőjének az ég és a föld között 
lebegő kastélyba kell feljutnia . A hatalmas fa megmászásának a motívuma 
nem fordul elő a szerb népmesében . A Balint Vujkov-kötetben olvasható 
bunyevác népmese rokonítható leginkább a magyar variánsokkal . Azt nem 
tudni, hogy a szerző mennyit javított a szövegen, sajnos, azt sem, hogy ezt 
a mesét kitől, mikor és hol gyűjtötte . A történet hasonlóan, mint a magyar 
népmesék, azzal kezdődik, hogy a király „egyetlen leányát elrabolta a sár-
kány, híre ment, aki megmenti a leányt a sárkány fogságából, azt a király 
vejévé fogadja, neki adja fele kastélyát és királyságát . Nem tréfa ez, amit a 
király kínál, még kevésbé az, hogy a sárkány ellen menjen . A legnagyobb 
baj, hogy a sárkány a leányt az égig érő fára vitte .” A legény, aki már túl 
volt az első aratáson, a királyleány keresésére indul, egy sánta veréb, a veréb 
anyja és apja segít neki a fa megmászásában . Előbb egy táltos paripa röpíti 
a magasba, aztán a sánta veréb édesanyjával maga is útnak indul, tojásrán-
tottát eszik, ennek köszönheti nem mindennapi erejét .

A mesemondó – vagy Balint Vujkov –, hogy érzékeltesse az égig érő fa 
nagyságát, elmondja, a fa levelei hétnapi járásra vannak a fa törzsétől, ahol 
a legény éppen tartózkodott . Hét nap szükséges ahhoz, hogy a sánta ve-
réb apja könnye, vércseppje hozzájuk érjen, csaknem három hét várakozás 
után tudják meg, mi történik a verébbel a sárkány fogságában . A bunyevác 
népmesében a repülő szörnyetegnek – a magyar mesékkel ellentétben – 
nem tudni, hány feje van . Természetesen ebben a mesében is kiszabadul a 
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királylány, nagy lakodalmat csapnak, duplát, a sánta veréb arany madárkát 
vesz feleségül, aki a mese logikája szerint elvarázsolt legény, illetve leány . 
Természetesen a mesemondó is a lagziban volt, nemcsak bort ivott, hanem 
amikor meghallották, hogy nádazó, akkor nyomban kijavíttatták vele a 
fiatalok házának a tetejét is . Balint Vujkov Benedek Elekhez hasonlóan át-
javította a szóbeli hagyományból merített meséket, tette ezt abban az idő-
ben, amikor a modern folklórtudomány a népi szövegeket eredeti formá-
ban kívánta közreadni . Vujkov író volt, szépíróként értelmezte, javítgatta a 
bunyevác népmeséket, helyenként a népéletből merített motívumokkal . A 
lejegyzett szövegeket átírta, stilizálta, nem valószínű, hogy a tartalmukon 
bármit is módosított . Az Égig érő fa bunyevác változata csak abban mutat 
rokonságot a magyar variánsokkal, hogy a királylányt a sárkány az égig érő 
fa tetejére hurcolja .

Mesei idő és tér
A történet összetettségéből következik, hogy sok időnek kell eltelnie 

ahhoz, hogy a főhős fölérjen a fa tetejére . A mesemondókat, valószínűleg a 
hallgatókat sem izgatta különösebben, hogy Jankónak, illetve Jánosnak –  
valamennyi vajdasági történetben így nevezik a főhőst – mennyi időre van 
szüksége ahhoz, hogy megmássza a hatalmas fát . A király, aki a cseresz-
nyéből mindenáron enni kíván, minden további nélkül elkészítteti a tizen-
két pár vasbocskort . Az már a hallgatók, esetünkben az olvasók képzele-
tétől függ, hogy egy-egy ilyen vasbocskor meddig tarthat ki . Márki István 
Jánosa ledobálja az elhasznált, elkopott gúnyát . Az idő múlását – végered-
ményben – a buzgó mesekutató ki is számíthatja . Naponta lyukat vágott 
a fába, hogy megpihenjen, lehajította gúnyáját, ahány rovátka, annyi nap 
telhet el . Az első öregasszony, aki már nagyon régen a fán élt, azt sem 
tudja, mikor virágzik a fa . Jánost a nővéréhez utasítja, aki ugyancsak a fa 
derekában él . A másik idősebb asszonyhoz két napig gyalogolt, aki a tör-
ténet szerint már százharminc telet megért, csak a cseresznyefa virágának 
az illatát érezte eddig, a gyümölcsét nem látta . A harmadik részben János 
újabb két napig gyalogolt, mire megtalálta a fa gyümölcsét, ismét evett és 
ivott is, ez alkalommal nemcsak a rossz ruháját, a kasztrót is lehajította . A 
felkészülésből arra következtetünk, hogy legalább tizenkét napot gyalo-
golt a fa oldalában, a mesemondó jó stílusérzékkel az idő múlását a ruhale-
dobálással, az étkezéssel és a pihenéssel érzékelteti . A rovátkák faragásával 
viszont az ősmagyar hitvilág egy apró motívuma elevenedik meg .

Fodor Erzsébet történetében az idő múlását a három öregasszonnyal 
való találkozással és az egyre terebélyesebb fa bemutatásával jelzi . Szőcs 
Boldizsár – mint azt a fentiekben kiemeltük – első szövegében pontosan 
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nem is tudni, hogy hol kell keresni a királylányt, az üveghegyen vagy a fán, 
mivel a mese kezdetén az égig érő fa meghódítására indult Jankó egy ügyes 
fordulattal mégsem az üveghegyen, hanem a tetejetlen fán vándorolt, ott 
talált rá az elveszett leányra . Lehet ez az alvilág meg a felvilág is, de olyan 
magasan voltak vagy mélyen, hogy egy hétig tartott, amíg Jankó és az 
óriás megfonták azt a kötelet, amivel végül kínkeservesen visszatértek . A 
második történetben sem sokat bajlódott Jankó a fa megmászásával . Egy 
óra alatt elhagyta a többieket, egy nap alatt elkopott a vasbocskor . Egy 
estét tölt a falevélen a felvilágban; ahol a népek szaladtak, dolgoztak . Jankó 
másnap ér fel a fa tetejére, ahol találkozik Tündér Ilonával . A kiskanász a 
továbbiakban nem is törődik azzal, hogy megszerezze a fa gyümölcsét, és 
azt leküldje a királynak . Piukovics István névtelen hőse három nap alatt 
jut el a körtefa tetejére .

A négy adatközlő közül Márki István hőse az, aki a legtöbbet bajlódik 
azzal, hogy feljusson a fára . Ebből az következik, hogy a ludasi mesében 
a legszebben elmondott, a legjobban kidolgozott az a motívum, mely az 
egész típusbokrot meghatározza .

A szerb és a bunyevác mese csak távoli rokonságban van a magyar vál-
tozatokkal . A bunyevác legény, aki olyan aprócska lett az óriási fa kérgén, 
hogy szinte elveszett a mélyedésben, nem bajlódik a fa faragásával .

A mesemondók szempontjából lényegtelen, hogy János, illetve Jankó 
mennyi idő alatt jut fel a felvilágba: a magyar népmesékben három napig 
tart egy esztendő, a sárkány huszonöt, illetve ötven kiló diót is megtisz-
títhat, úgyis utoléri a szerelmespárokat . A hallgatóknak kell kiszámíta-
niuk, mennyi idő is kell ennek a lehetetlen feladatnak az elvégzésére . A 
hagyományos közösséget az idő és a tér kérdése valószínűleg nem izgatta 
különösebben . Az sem fontos a történet szempontjából, hogy a mese hősei 
a tetejetlen fa történetében három teret is megjárhatnak . A történet valahol 
valamelyik faluban kezdődik, Jankó, illetve János a fa tetején egy másik vi-
lágban a magasba indul a fa gyümölcséért, illetve az elrabolt királylányért . 
Az égbe megy, de nem a mennyországba . Szőcs Boldizsár a sárkánnyal 
történt viaskodása során az alvilágba is eljut, innen a griffmadár hozza fel a 
földre . A lényeg viszont az, hogy valamennyi mese a mi világunkban ér vé-
get, itt találják meg a hősök a boldogságot, hogy hol, az lényegtelen, ahogy 
Szőcs Boldizsár megfogalmazta: „Egyszer vót, hol nem vót, de valahol 
vót ennek a világnak a négy sarkában egy szegény ember és egy szegény 
asszony .” A mese lényege éppen az, hogy a szegény ember legkisebb fiából 
még király is lehet, vagy az igazság az, ahogy Balint Vujkov megfogalmaz-
ta: „Azóta tudom én ezt a mesét, de úgy látszik, a király megfeledkezett 
róla, és egész életemben szegény maradtam .”
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� Nagy Abonyi Ágnes

„Fehér liliomszál, 
ugorj a Tiszába…”

A Tisza és a tisztálkodás folklórja

Amikor Klamár Zoltán meghívott erre a konferenciára, megkért, hogy 
a Kanizsai Nyelvjárási Táborról és Tripolsky gézáról beszéljek . Ez nagyon 
is természetes, ilyen előadáscímmel elkerülhetetlen Tripolsky gézáról 
szólni . rajta kívül azonban még sokan foglalkoztak a Tisza folklórjával . 
Bodor Anikó, Bodor géza, Burány Béla és Tripolsky géza szervezték meg 
vidékünk első népzenei vetélkedőjét Tiszából a Dunába folyik a víz címen . 
Azonos címen a Zentai Füzetekben megjelent kötetet ma is előszeretettel 
használjuk . Ajánlatos minden népzenével foglalkozónak forgatni ezt a ki-
adványt (BODOr–BUráNY–TrIPOLSKY 1978) .

Tripolsky géza művelődésszervező, néprajzkutató, a zentai Városi 
Múzeum igazgatója Kanizsán részt vett az I . Nyelvjárási Tábor munká-
jában előadóként . Már nem emlékszem pontosan, miről tartott előadást, 
de ha a Tisza mente folklórjának néprajzáról volt szó valamilyen találko-
zón, konferencián, ő ott megjelent . Nem csoda, hogy sokan az ő nevéhez 
fűzik a vajdasági magyarság első néprajzi gyűjteményének megalakulását 
Zentán, amely anyagnak nagy százaléka ma is az állandó néprajzi kiállí-
tás részét képezi . Egyetemi éveim alatt, úgy emlékszem, másodéves vol-
tam, amikor Nikola Pavković professzor felhívta a figyelmünket a belgrádi 
néprajzi múzeumban szervezett konferenciára, amelyen Tripolsky géza a 
pásztorépítményekről beszélt . Tőle néprajzi előadást először ekkor, utoljá-
ra pedig a zentai Városi Múzeumban, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság és a 
Thurzó Lajos Közművelődési Központ A szemverés hiedelemvilága néprajzi 
tanácskozásán, 2002 . június 29-én hallottam .  

A Tisza folyóként és vízként fontos szerepet tölt be a Tisza mentén élő 
nép életében . 

A Tisza mentének fejlett polgáriasult paraszti kultúráját, színes és gaz-
dag folklórját, amely ma elsősorban az újabb keletű tanyaközpontokból 
kifejlődött falvakban virágzik, a néprajzi kutatás kevéssé ismeri . 
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A Tisza síkvidékünk nagy folyója, a Vajdaságon 151 km hosszúságban 
folyik keresztül, halászatra alkalmas (BOSIĆ 1982: 2) . Folyóként és víz-
ként egyaránt fontos szerepet tölt be a Tisza mentén élő népek életében . 
Összeköti őket, meghatározza az ember életmódját, élelmet ad, foglalko-
zást biztosít, élteti a hagyományvilágot és a népköltészetet .

A magyarság a Tiszához erősebben kötődik, mint a többi folyóhoz, 
erre utal az is, hogy ez a népdalokban és versekben legtöbbször megénekelt 
folyónk . gyakran illetik különböző jelzőkkel, pl . zavaros, szőke, kanyar-
gós, vad . általában szeszélyes, de szeretett folyónak tekintik .  Az ember 
megfigyeli a természetet, az őt körülvevő növény- és állatvilágot . 

A népi megfigyelések között akadnak szép számban olyanok, amelyek 
a Tisza vizének változására, az áradásra, az apadásra, az időjárás jelensé-
geire vonatkoznak . Ha az apró csigák feljönnek a felszínre, és közvetlenül 
a vízszint alatti partoldalra tapadnak, az a Tisza áradását jelzi, ha pedig 
onnan eltűnnek, akkor apadás várható . Ha a csigák felmásznak az ágakra, 
a fára, akkor nagyon megárad a Tisza, árvízveszélyt jelent . Sokan megfi-
gyelték azt is, hogy a „lentről” jövő hideget, a nedvességet más állatok is 
jelzik . Például ilyenkor a fürdőzők tele voltak vízibolhával . A víz felszínén 
összegyűlt sűrű hab is az áradásra utalt . A Tiszán járó emberek megfigyel-
ték, hogy vihar előtt mélyebbek a hangok, mint rendesen . Amikor a ponty 
a víz tetején úszik, zivatar közeledtét jelzi . Ha nem akad egyetlen hal sem a 
halász hálójába, az a Tisza stagnálását mutatja . A horgászok is megfigyel-
ték, ha nem eszik a hal, azt jelenti, hogy áll a víz .

régen a Tiszán voltak úsztatásra kijelölt helyek: lóúsztatók, illet-
ve marhaúsztatók . A 20-as években, de még az 50-es években is, az ún . 
„lórélejárásra” hajtották a csókaiak a marhacsordát . A mai strand helyén, a 
hídlábhoz közel, a csókai oldalon, valamint Oromparttól északnyugatra, 
a Kalocsai-völgyben, az oromparti szikeseknél, az úgynevezett Nagy-éren 
a lovakat és a szarvasmarhát fürösztötték, csutakolták . Más helyeken, pél-
dául a kompjárás alatt és a Nagy-éren, a libákat és a kacsákat úsztatták . 
Emlékeznek még néhányan a zentai oldalon a „betyárstrandra”, amely nem 
volt hivatalos strand, ide egyesek szerint a különcök jártak úszni . Ezen a 
helyen szerettek fürödni az úszni nem tudók, mivel fokozatosan mélyült 
a víz . Libát is úsztattak itt még a 30-as években . Az 1940-es években a 
Moholtól délre eső Tisza-partot disznóstrandnak hívták, ott úsztatták a 
disznókat . A juhokat leginkább csak állóvízen hajtották át fürösztés cél-
jából .  Aki gyerekkorában nem tanult meg úszni, az felnőttkorában már 
nem is próbálkozott . Még a halászok között is volt, aki nem tudott úszni, 
s megesett, hogy a ladikból kiesve a folyóban lelte halálát . A Tiszán a víz-
befúltat nagypénteken sütött cipóval keresték . „Akinek a hozzátartozója 
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vízbe fút, az nagypénteken sütött cipót vitt a Tiszára . Abba a cipóba egy 
gyertyát helyeztek, úgy tették a vízre . A víz csak vitte, oda vitte, az ott á’t 
meg, ahol az a halott vó’t, ott forgott, forgott körülötte, ott megtaná’ták” 
(Adatközlő: Kuklis Ilona, Zenta, 1911–2003) . 

A XIX . század végén és a XX . század elején a nyári melegekben nem 
fürödni mentek a Tiszára, hanem inkább mosni . A kilúgozott ruhát a fo-
lyó vizében mosósulyokkal addig sulykolták, amíg az szürkés levet eresz-
tett . A szabad folyóban való fürdés veszélyekkel járt . A zentaiak ebben az 
időszakban a fürdőházban, majd később a homokkal feltöltött, hivatalo-
san kijelölt helyen strandolhattak . A nyári mezőgazdasági munkák után, 
ha alkalom adódott, a fiatalok megfürödtek a Tiszában, így felfrissülve, 
tisztán mentek haza . A lányok ruhástul, illetve kombinéjukat magukon 
hagyva mentek be a vízbe . 

Az év első rituális mosakodását, fürdését a néprajzi szakirodalom a 
húsvét előtti péntekre, azaz nagypéntekre teszi . A lányok otthon tisztál-
kodtak, csak a fiúk mehettek a Tiszára . Kuklis Ilona szavai megerősítik 
ezt: „Anyám  mindig mondta nekünk – mert hát öten vótunk lányok –, 

XVIII. századi hajmosás
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hogy a bátyátok mehet fürödni a Tiszára, de nektek itthon a teknő . Nem 
fogja senki se nézni a lábatok szárát .”

A néphitben a Tisza vizének mint víznek tisztító-bajelhárító szerepet 
tulajdonítottak . A víznek nagy szerepe van az ember életében, a népi táp-
lálkozásban és a naptári ünnepekhez kapcsolódó tisztálkodásban . 

A XIX–XX . század fordulójától napjainkig terjedő időszakban a ma-
gyar népi tisztálkodási szokások változását részletesen Juhász Katalin 
könyvéből követhetjük (JUHáSZ 2006) .

Zenta lakosainak sokáig szinte kizárólagos vízforrásul szolgált a Ti-
sza . Még a XX . század elején is voltak, akik cserépkorsóval merítettek 
vizet a Tiszából, és kézben hordták haza a napi fogyasztáshoz szüksé-
ges vízmennyiséget . A vezetékes víz megjelenéséig újszülöttek fürdeté-
sére meg hajmosásra (különösen faluhelyen) csakis esővizet használtak . 
Ha esni kezdett az eső, olvadni a hó, akkor a település szegényebb lakói 
teknőket, nagyobb edényeket raktak ki, hogy belecsurogjon a ház ere-
széről lefolyó víz .

A falvakban élők tisztasági követelményei minimálisak voltak . A 
természetközeliség, a természetes vízforrások (felszíni vizek és esővíz) ki-
aknázása, az ásott kút alkalmazása, a takarékos vízfelhasználása és a „kör-
nyezetbarát” tisztálkodási mód jellemezte még a XX . század eleji Zenta 
paraszt-polgári tisztálkodási szokásait . 

A szagnak nem tulajdonítottak különleges jelentőséget . A lakáskö-
rülmények, az archaikus vászonviselet, illetve annak tisztítási nehézségei 
nem követeltek gyakoribb és alaposabb tisztálkodást . A mosakodás módja, 
gyakorisága nagymértékben függött az évszakok váltakozásától is . A téli 
időszakban a füstös, levegőtlen lakóházakban keveset tisztálkodtak . A ta-
vasz beköszöntével a Tiszában mosták le a testükön összegyűlt koszt . A 
mosakodáshoz háziszappant, az évi néhány hajmosáshoz hamulúgot, öblí-
tésre ecetet használtak . A fürdés felnőtteknél ritka volt, leginkább gyógyí-
tás céljából történt . Az elhasznált víz másodlagos felhasználása is jellemző: 
a fürdővízben előbb mostak, majd öntöztek vele . Arc- és testápolószerként 
sótlan disznózsír, tej, illetve vaj szolgált . A hagyományos paraszti kultú-
rában a tisztálkodás fizikai és rituális-mágikus funkciója szorosan és sok 
szálon kapcsolódott össze . 

Az 1890-es évektől kezdve mind nagyobb számban fúrtak artézi ku-
takat Zentán a kolerajárvány kiiktatása érdekében . Nagyon jó minőségű, 
tiszta, lágy, kissé kénes volt az artézi kutak vize . Az ásott kút vize nem 
ilyen egészséges, de szinte minden udvarban ez volt . Kutat ástak, ha új 
ház épült, hogy ivóvízzel lássa el a ház lakóit, legyen miben mosakodni, 
mosni .
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Doroszlón az 1907-es tagosítás során épült tanyák udvarára gémeskút 
és itatóvályú került . Az újszülöttet a kút vizében fürösztötték . Az emberi 
élet fordulóihoz kapcsolódó más népszokásokban is fontos szerepe volt a 
kútnak (KOVáCS 2005) .

Az 1960-as évektől sorban építették Zentán és más bácskai települé-
seken is a „mikro” vízközösségeket . Az 1970-es évektől csaknem minden 
házba bevezették a vezetékes vizet, az ásott kutak pedig sok helyen szenny-
vízaknává alakultak . Az 1980-as évekre eltűntek a kútágasok, kiszáradtak 
a kutak, és teljesen elvesztették a korábbi rendeltetésüket .

Az év első szabadban történő tisztálkodása, mágikus célzatú mosako-
dása a legjelesebb keresztény ünnephez, húsvét ünnepköréhez, a nagyhét-
hez kapcsolódott . Ha borongós volt az idő, azt mondták: „Nagypénteken 
mossa holló a fiát .” „Kishomokon, mikor nagypénteken tisztára mosa-
kodtak, körülfutották a házat, hogy a kígyók elkerüljék . Csantavéren a 
mosástilalom ellenében e napon a fürdés javallott az egész évi vidámság 
biztosítása érdekében” (PENAVIN 1988) . 

A magyar katolikus vallást gyakorlóknál nincs ugyan különös tisz-
tálkodási ceremónia nagycsütörtökön, de rituális lábmosásról tudunk . A 
keresztény egyház  templomaiban az utolsó vacsora emlékét idéző szer-
tartással zajlik az istentisztelet az esti órákban . általában magas rangú 
egyházi személyek mosták meg ilyenkor tizenkét szegény ember lábát . En-
nek hagyománya a Bibliában található . Jézus az utolsó vacsorán szeretete 
jeléül megmosta tanítványai lábát, mondván: „Aki megfürdött, annak csak 
a lábát kell megmosni, s akkor egészen tiszta lesz . Ti tiszták vagytok, de 
nem mindnyájan” (Jn 13, 10) . A szabadkai székesegyházban még él ez a 
gyakorlat, a püspöki prédikáció után a lábmosás szertartása következik . 

Nagypénteken szokás kint az udvaron mosakodni . A merészebbek, 
főleg a férfiak a Tiszában, a nők inkább otthon, a kútnál fürödtek . Azért 
tisztálkodtak az év jeles ünnepei előtt még buzgóbban, hogy egészségesek 
legyenek . A víz tisztító, megújító hatása az egész évre vonatkozott . Tö-
rökbecsén a ház apraját-nagyját, de még a lovakat is megfürdették, hogy 
abban az évben ne legyenek rühösek . Nagypénteken a Tisza partján ha-
salva szapollyal ütögették a vizet, hogy egész évben szerencséjük legyen . 
Ez a nap dologtiltó nap is . „Nagyanyáink idejében nem volt szabad mosni, 
sem fejet mosni az asszonyoknak, mert a Szűz Mária akkor összefogta a 
hajukat” (Adatközlő: Zsigáné Varga Ilona, Zenta, 1937) .

Nagypénteken volt az év első nagy mosakodása . Azért tisztálkodtak 
buzgóbban, hogy egészségesek legyenek, fésülködtek, hogy  hajuk is úgy 
nőjön, mint a fa… 
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„A lányok az én gyerekkoromban nagypénteken egy magas fa alatt 
fésülködtek, de akkó nem beszétek semmit . A kifésűtt hajat a fa tövébe 
ástuk, hogy hosszúra nőjjön a hajunk” (Adatközlő: Kuklis Ilona, Zenta, 
1911–2003) .

Nagyszombaton, amikor újra megszólaltak a harangok, akkor a lányok 
igyekeztek a kútnál mosakodni, hogy frissek legyenek és szépek maradja-
nak . A húsvéthétfőig tartó ünnepi szokások a doroszlóiakhoz hasonlóak 
voltak a többi magyarlakta vajdasági településen is . Húsvét hajnalán az 
egész ház népe kint mosakodott a kútnál, hogy frissek, egészségesek ma-
radjanak . Húsvét másnapján zeneszóval járták a falut a locsoló legények . 
A lányokat kivonszolták a kúthoz, és vödörből hideg vizet öntöttek a nya-
kukba, mondván: „Friss légy!” (KOVáCS 2005) .

A húsvéttól pünkösdig tartó hagyományos játékfüzérhez tartozott a 
Fehér liliomszál... kezdetű gyermekjáték, amely a vonulós játékok eltűnésé-
vel alkalomhoz nem kötött gyermekjáték lett . 

Fehér liliomszál, ugorj a Tiszába!
Mosdasd meg magadat!
Fésüld meg hajadat!
Törülközzél gyorsan selyem patyolatba!

(Drenyovszkiné Toldi Mária közlése, született 1926-ban Kishegyesen . 
Brezovszki Tímea gyűjtése, 1995 .)

Babamosdó állvány 
(Szabó Magda tornyosi 

lakos tulajdona)
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A hintázókban is gyakran előfordul a Tisza neve . Amikor esik az eső, 
ezzel a mondókával biztatják egymást a gyermekek:

Ess, eső, ess! Búza bukorodjon,
Zab szaporodjon,
Az én hajam olyan legyen,
Mint a csikó farka.
Még annál is hosszabb,
Mint a Tisza hossza…

(Micsikné rác Borbála közlése, Padén született 1922-ben . Zenta, 
Nagy Abonyi ágnes gyűjtése, 2000 .)

A népi táplálkozásban nem is olyan régen még ivóvízként, főzésre al-
kalmas vízként szolgált a Tisza vize . A Tisza vizével oltották szomjukat a 
halászok, a pásztoremberek . A Tisza vizében főzték a halászlét s a legfino-
mabb bablevest (NAgY ABONYI 2000) .

Az étkezés hagyományaiban a karácsonyi almának a magyarok, a 
görögkeleti vallású szerbek pedig a karácsonyi egészségkalácsnak, a mé-
zes-diós bélesnek (česnica) tulajdonítottak mágikus óvó szerepet . Óvó sa-
játságokat tulajdonítottak az olyan vízben való mosdásnak is, amelyben 
karácsonytól alma vagy Szent györgy-napi lestyán állt, illetve annak, 
ha a mosdás alkalmával húsvéti piros tojással dörzsölték be a házbelieket 
(rADULOVAČKI 2003: 105) .

A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódott régen a magyar katolikus csa-
ládoknál, hogy a karácsonyböjti vacsora ételmaradékainak különös erőt 
tulajdonítottak . Még nagyobb egészségvarázsló hatást tulajdonítottak a 
december 24-én, karácsony előestéjén kútba dobott piros almának . Az 
idősebb bácskai magyarok emlékezete máig őrzi az erről az almáról való 
ivás és mosakodás szokását . Ez a szegedi tájon általános volt a XX . század 
közepe táján . „A karácsonyi alma szép piros, egészséges alma, amelyet az 
ivópohárba, köcsögbe meg az ásott kútba tesznek, és erről iszik, főz, mo-
sakodik a család egészen újévig, esetleg vízkeresztig . Azért teszik, hogy 
egészségesek legyenek . Az almát végül a család közösen fogyasztja el, sőt 
a jószág ételébe is tesznek belőle” (BáLINT 1978: 230) .

régebben (az 1970-es évekig, ahol volt ásott kút), karácsony böjtjén 
egy piros almát beledobtak a kútba, vagy amikor mosdottak, akkor a lavór-
ba tett almáról mosdottak (NAgY ABONYI 1999: 332) . Az alma vödörbe, 
kantába, kancsóba helyezése, ennek az ivóvíznek a fogyasztása, illetve az 
erről a vízről mosakodás ma már a római katolikus vallású magyaroknál 
nem szokás, de az idősebbek emlékezetében még élnek ezzel kapcsolatos 
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töredékek . A karácsonyi alma emberre és állatokra gyakorolt egészségva-
rázsló hatásáról viszont számos adatközlést találhatunk a vajdasági népraj-
zi tanulmányokban .

A hétköznapi tisztálkodási szokások gyakoriságát az évszak és a vég-
zett munkák jellege határozta meg . Nyáron gyakrabban és alaposabban 
tisztálkodtak . A napon megmelegedett vízzel reggel és este mosakodtak 
derékig a szabadban . Szép időben nem csak a férfiak, a nők is mosakodtak 
kinn az udvaron . Az évszaktól függetlenül naponként kézre töltött vízzel 
mosták meg arcukat és szemüket . Télen az esti tisztálkodás elmaradt . A 
gyerekeket fateknőben vagy lavórban mosdatták . Hetente egyszer, szom-
bat este vagy vasárnap reggel az egész család alaposan megmosakodott, 
készülve az ünnepnapra . Teknőben először a gyerekek fürödtek meg . Utá-
nuk mosakodtak a nagyobb fiúk, majd a férfiak, végül a lányok, asszonyok 
következtek . A család felnőtt tagjai naponta mosakodtak, de csak havon-
ta egyszer-kétszer fürödtek . A gangról nyíló bejárati ajtótól jobbra állt a 
vizespad, rajta a kútvíz, illetve az esővíz tárolására szolgáló zománcos vöd-
rök . Itt voltak a mosakodás kellékei: a mázas mosdótálak, a házilag főzött 
szappan és a vászon törülköző . A zománcos lavórnak később fából, vasból, 
lemezből volt az állványa is . A konyha tűzhely melletti falrésze vagy an-
nak környéke volt a mosdósarok . A mosdósarokban foglalt helyet egy szék 
vagy pad a lavórral, mellette a korsó – később a kanta, esetleg a vödör is . A 
gölöncsérek által készített kerámia mosdótálat a szegény paraszti konyhá-
ban használat után félretették, ágy alá vagy kredencbe rejtették .  

Népi hiedelmekkel zárjuk írásunkat . Jung Károly Törökbecsén gyűjtött 
története ide illik: „Szokták azt is mondani, hogy hát Bácskában esik az eső . 
Aszondják a mi táltosaink gyöngék, ezé’ nem kaptunk esőt . Mikó’ kaptunk 
esőt árú’ Bácskárú’, akkó meg aszondják, hogy a mi táltosaink erősek vótak, 
mer’ kaptunk esőt . Legyőzték a bácskaiakat .” A zentaiak ezt így tudják: „A 
Tisza felett viaskodnak Bácska és Bánát táltosai . Ha a Bánát felű’ nem gyün 
eső, csak megáll a Tisza fölött, akkó’ nem elég erős a bácskai táltos .” Egy 
másik hiedelem szerint: Ha meghalt valaki, nem engedték, hogy a halottat 
átvigyék a Tiszán, „mer’ akkó’ a másik ódalon nem lesz eső egész évben” 
(Adatközlő: Micsikné rác Borbála, Padé, 1920) .  „Mer’ akkó’ e’veri a jég a 
termést” (Adatközlő: Sihelnikné Kuklis Ilona, Zenta, 1911) .

A néphitben különben a Tisza vizének mint víznek tisztító, gyógyí-
tó, bajelhárító szerepet tulajdonítanak . A tavaszi népszokásokban különös 
jelentősége van a víznek . Tisztító erejében sokan még ma is hisznek, de 
már nem őrzik a hagyományokat, nem végzik el a rituális cselekményt a 
meghatározott naptári ünnepeken .

A Tisza a közmondásokban, a néphitben is megjelenik . A folyóvíz az 
állandó tisztulás, újulás jelképe . Jelentősége a tisztasággal, az egészséggel 
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szorosan összefügg . A népszokásokban gyakran átmenetet, illetve ellen-
tétet is képvisel .  Ez a gyermekjáték-szövegekből is kiviláglik: „Tíz, tíz, 
tiszta víz, olyan, mint a Tisza-víz…”
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� Pejin Attila

Tisza menti zsidó temetõk — 
Magyarkanizsa

1997-ben Zenta nagy évfordulót ünnepelt: a zentai csata tre-
centenáriumát . Témánk szempontjából e jubileum nem érdektelen, hiszen 
a győztes csata következtében szabadult fel vidékünk (is) véglegesen a tö-
rök uralom alól, s néhány évtizedes átmeneti időszak – a határőrvidéki 
korszak – után sor került az újratelepítésre, ezzel együtt egyes települések 
megújulására . 

Az ünnepre való készülődés közepette ért Papp györgy felkérése, hogy 
előadóként vegyek részt a magyarkanizsai nyelvjárási-néprajzi táborban, 
ugyanakkor lehetővé tette, hogy egyhetes terepmunkát végezzek a helybeli 
zsidó temetőben . Egyfajta ajándékként fogadtam ezt, hiszen ugyancsak 
ebben az évben jelent meg – többéves kutatás eredményeként – a zentai 
zsidó temetőről szóló tanulmányom (PEJIN 1997), s ekkor alkalom kí-
nálkozott bizonyos összehasonlításokra . Az alapvető különbség ugyanis 
eleve adva volt, mégpedig e zsidó közösségek „hagyatékából” eredően: míg 
a holokauszt következtében a zentai közösség hitközségi anyaga szinte tel-
jesen megsemmisült, addig a magyarkanizsai közösségé, ha nem is hiány-
talanul, de javarészt fennmaradt .1 Most pedig – az emlékkonferenciának 
köszönhetően – Papp györgynek egyfajta posztumusz ajándéka az a lehe-
tőség is, hogy a kanizsai terepmunka eredményeit publikálhatom . 

Mivel a legalaposabb terepmunkát Zentán végezhettem el (hiszen itt 
bármikor lehetőség volt akármilyen mulasztást utólag pótolni), továbbá 

1  Szerencsés módon megmaradt az anyakönyvek egy része, továbbá a hitközségi és 
Hevrá kádísá-jegyzőkönyvek, illetve pénztárkönyvek, sőt a temető törzskönyve is . 
Ez azonban nem kisebbíti a temetőben található sírkövek feliratainak forrásértékét, 
hiszen egyéb források nyújtotta adatok kontrolljaiként tehetnek jó szolgálatot, míg 
a zentai zsidóság esetében a temető sírkövei nem egy esetben kizárólagos forrásai 
egy-egy személy vagy család történetének .
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minden, a zsidó temetőkkel kapcsolatos alapkutatást (beleértve a szak-
irodalmi tájékozódást is) ugyancsak itt végeztem el, ezért természetesen 
a magyarkanizsai temetőnél is a zentait használtam viszonyítási alapul, 
másrészt viszont szem előtt tartottam a tágabb kontextust, vagyis a törté-
nelmi Magyarország alapvetően askenázi kultúrkörhöz tartozó zsidóságá-
nak funerális hagyományait . Ilyen szempontból ugyanis kijelenthető, hogy 
a zentai és magyarkanizsai zsidó temetők mind belső térelrendezésüket 
tekintve, mind az itt fellelhető sírkövek anyagában, megformálásukban, 
díszítésükben, szimbólumaikban, felirataikban nem mutatkozik számot-
tevő különbözőség; ha igen, az inkább számbeli (statisztikai), s ez is fel-
tehetően e közösségek nagyságrendbeli különbözőségéből ered, hiszen a 
zentai mindig is jóval nagyobb lélekszámú volt .

Ez a tapasztalat bátorított fel arra, hogy kutatásaimat legalább bizonyos 
szintig kiterjesszem a Tisza menti zsidó temetők zömére (akár mindre), s 
ez a munka is lassan a vége felé közeledik .2 Ezért írásom rövid történeti 
bevezetőjében immár ilyen kontextusban tárgyalom a magyarkanizsai kö-
zösség letelepedését is .

A zsidóság letelepülése a Tisza mentén
A zentai csatát (1697), majd a karlócai békét (1699) követően a bácskai 

Tisza mente javarészt a Tisza–Maros határőrvidékhez tartozott, majd mi-
után az újabb háborúk következtében sor került a határőrvidék fokozatos 
felszámolására, nem kebelezték vissza a vármegyerendszerbe, hanem a volt 
határőrvidék egyes községeiből a bécsi udvar kiváltságos korona-kerületet 
hozott létre (1751) . A jelentősebb községek – Ókanizsa (Magyarkanizsa), 
Zenta és Óbecse – egyidejűleg mezővárosi privilégiumokat is kaptak . 
Mindez ösztönzően hatott az újratelepülést illetően (zömmel magyarok és 
részben már asszimilálódott tótok érkeztek), amely folyamat a 18 . század 
hetvenes éveiben befejezettnek tekinthető . A kerületi kiváltságok csupán 
a keresztény (pravoszláv és római katolikus) lakosságra terjedtek ki, ám 
ez nem lehetetlenítette el, csupán megnehezítette a zsidóság letelepülését; 
általában az egyes községek, mezővárosok elöljáróságának döntésétől füg-
gött ez, ami inkább befogadó, mintsem elutasító volt, főleg ha a kérvénye-
ző valamilyen hiányszakmát űzött, illetve kereskedelemmel foglalkozott . 

2  Ezt a munkát nagyban segítette egy helybeli villamosmérnök, ádám József tevé-
kenysége: lefényképezte a zentai temető sírköveit, meg is számozta őket, és adat-
bázisba rendezte őket . Ugyanezt tette az adai, moholi és péterrévei temetők sír-
köveivel . A számottevő közösségek temetői közül így csupán az óbecsei bejárása, 
fényképezése maradt még hátra, hogy elkerekíthessük a történetet .
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Ezért nem csoda, hogy a 18–19 . század fordulójától e községekben már 
virágzó, szervezett kis közösségeket – k’hilákat – figyelhetünk meg, ame-
lyek kialakították a maguk felekezeti intézményrendszerét, legtöbbször az 
imaház (később zsinagóga) köré, vagy ahhoz közel . Kivételt képeztek a 
temetők, amelyeknek a kihelyezése a többi felekezet esetében is többnyire 
már korábban megtörtént . A Tisza menti közösségek létszáma nem nagy, 
mindvégig ezer fő alatt marad majd a zentait kivéve, de a létszámokat 
az össz lakosságéhoz viszonyítva megállapíthatjuk, hogy ezek nagyjából 
megfeleltek a korabeli magyarországi arányoknak (PEJIN 2003: 16–24) . 
Alapvetően az askenázi kultúrkörhöz tartoztak, ahol a jiddis, illetve a 
német kezdetben uralkodó nyelvnek számított, ám ahol a magyar közeg 
uralkodónak számított (s esetünkben ez így volt), ott a magyar nyelvi 
asszimiláció fokozatosan érvényesült . Tény viszont az is, hogy a hagyo-
mánytisztelők ott, ahol a nyelvhasználati fordulat, illetve a liberalizálódás 
(„neologizálódás”) folyamata elkezdődött, idővel külön ortodox hitközsé-
geket alakítottak (Zenta, Magyarkanizsa), s a temetőben külön parcellát 
vásároltak .

Helység 1840 1880 1910 1941
Ada 150 (2,1%) 410 (4,2%) 403 (3,2%) 326 (2,4%)
Magyarkanizsa 112 (1,2%) 371 (2,8%) 266 (1,6%) 222 (1,1%)
Mohol 68 (1,3%) 186 (2,4%) 181 (1,8%) 103 (0,8%)
Péterréve 180 (3,3%) 293 (4,1%) 425 (4,2%) 324 (3,0%)
Zenta 140 (1,0%) 1082 (5,1%) 1328 (4,5%) 1432 (4,5%)

A zsidóság számának alakulása településenként
(Forrás: Kepecs 62–68)

Mindezért a Tisza menti zsidó temetőket bejárva nem tapasztalunk 
látványos különbséget közöttük; olyanok, mint a közösségek, amelyek lét-
rehozták: szerények, nem hivalkodóak . Területeik mérete 30–80 árnyi, a 
hitközségek nagyságához igazodva, legkésőbb a 19–20 . század forduló-
ig mindenütt téglafallal kerítették be őket, s lehetőség szerint szertartási 
épületet (halottasházat) is emeltek . Az itt található sírkövek anyagában, 
megmunkálásában, díszítésében, szimbolikában, a feliratok nyelvezetében 
és stílusában sincsenek komolyabb különbségek, ezért elmondható, hogy a 
zentai, illetve a magyarkanizsai zsidó temetők vizsgálata jó választás volt, 
hiszen egy közepes nagyságú és egy kisebb közösség temetője az összes 
többit jól reprezentálja .
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A magyarkanizsai zsidó temető
A zentai temetőhöz hasonlóan a magyarkanizsai zsidó temető elsőd-

leges felmérését is egy kérdőív alapján végeztem el . A Jugoszláviai Zsidó 
Hitközségek Szövetsége és a belgrádi székhelyű Zsidó Történeti Múzeum 
1989-ben egy projektet dolgoztak ki A jugoszláviai zsidó temetők számba-
vétele és védelme cím alatt . A projekt három munkafázist látott elő: a terep-
munkát, a számítógépes adatfeldolgozást, valamint a temetők védelmét . A 
terepmunka segítésére készült el az általam is felhasznált kérdőív .3

Története – A kanizsai temető bejárását nem előzte meg olyan, az egész 
közösség történetére kiterjedő kutatás, mint a zentai esetében, ám így is 
valószínűsíthetjük, hogy a felekezeti intézményrendszer a magyarkanizsai 
közösségnél is már a 18 . század végén körvonalazódni kezdett, s temetőjük 
alapítása is ekkorra tehető . A temető törzskönyve szerint az első temetés 
1802-ben történhetett, ekkor tehát már biztosan létezett zsidó temető .4 A 
kerítést és a szertartási épületet feltehetően a 20 . század elején emelték . 
Meglepő egyébként, hogy az épület jóval nagyobb a zentainál .

A neológ és ortodox elkülönülés itt nem öltött olyan drasztikus mérete-
ket, mint Zentán, annak ellenére, hogy itt is két hitközség létezett; valószí-
nűleg azért, mert itt nem tudott megerősödni az ultraortodoxia . A sírköve-
ken tapasztalt különbözőségeken kívül más, erre utaló jelek nincsenek .

A második világháború után a zentai temetőhöz hasonlóan itt is állí-
tottak holokauszt-emlékművet . Ma már ez is zárt temetőnek számít . Mint 
ilyennek, az 1983 . évi telekkönyv-rendezés alkalmával a felette gyakorolt 
tulajdonjog Magyarkanizsa községre szállt . Az e körül kialakult huzavona 
miatt a temető nagyon sokáig elhanyagolt, rendezetlen állapotban volt .5 

3  A nagyszabású terv kiterjedt az akkori Jugoszlávia egész területére, ám a háború 
megakadályozta kivitelezését . A szerbiai temetőket viszont valamilyen mélység-
ben sikerült a projekt keretében felmérni és fényképezni, így többek között a Tisza 
mentieket is . Ebben a munkában közreműködtem jómagam is a zentai, illetve a 
magyarkanizsai temető felmérésével .

4  ZTL F: 607 Ókanizsai Izraelita Hitközség . A temető törzskönyve (1802–1932) . Ez 
egyébként még nem kell, hogy biztosan azt jelentse, hogy ez volt az első temetkezés . 
A törzskönyvet ugyanis csak jóval később, 1904-től kezdték rendszeresen vezetni, a 
korábbi adatokat utólag írták be, s az adatokat a sírkövekről olvasták le, összevetve 
őket esetleg a halotti anyakönyvekkel is .  Az általam megtalált legrégebbi sírkő 
egyébként 1807-ből való .

5  Az adatgyűjtést 1997 . július 14-e és 18-a között végeztem, és igen lehetetlen állapo-
tokat találtam . Az elburjánzott növényzet miatt nem is sikerült minden tekintetben 
kielégítő módon elvégezni az adatfelvételt . A középső részt például szinte lehetetlen 
volt megközelíteni . Viszonylag sok a ledőlt sírkő, amelyekről állapotuk miatt sem a 
feliratot, sem a kőfaragó nevét nem tudtam leolvasni .
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Alapvető adatok – A temető a város északnyugati részén fekszik, a vas-
útállomás közelében, két – egy 37 a 07 m2 és egy 11 a 48 m2 területnyi tel-
ken . A temető a fő égtájaktól mintegy 40° eltérést mutat . (Ennek ellenére 
a temető törzskönyvében az egyszerűség kedvéért mégis a „keleti fal”, „déli 
fal” stb . meghatározást használták, és a sírok is ilyen értelemben követik a 
hagyományos, keleti-nyugati tengelyt .)

Térbeli elrendezés – A magyarkanizsai temető térbeli elrendezése nem 
sokban különbözik a zentaiétól; csupán annyiban, hogy itt a szertartási 
épülettől balra találjuk a díszes vaskaput, ami ma is bejáratul szolgál .

A temető héber nevei – bét hakvórot („a sírok háza”), bét hachájim („az 
élet háza”), bét ólam („az örök ház”) – is arra figyelmeztetnek, hogy a kom-
munikáció élők és holtak között nem szűnik meg a temetés után, hanem 
különféle formákban tovább él, és elsősorban a térelrendezésben, illetve a 
sírköveken keresztül mutatkozik meg . Minden egyes temető ugyanis az 
élő közösség leegyszerűsített (néha kissé torz) tükörképét mutatja .6 Ennek 
megfelelően a magyarkanizsai temetőn belül is különböző csoportosításo-
kat tudunk elvégezni .

Csak zsidó temetők jellegzetessége, ezért könnyen megkülönböztethe-
tő csoportot alkotnak a kohaniták sírjai . Az ide temetettek a Lévi törzsbeli 
árontól származtatták magukat (a hagyomány szerint őseik foglalták el a 
jeruzsálemi templom főpapi tisztségét is), a zsinagógai istentiszteleteken 
joguk és kötelességük a kohanita áldás kiosztása a gyülekezetre . Mindez 
tehát különleges státust biztosít nekik mind az élő közösségben, mind pe-
dig a temetőben . A kohaniták azonban szabály szerint csak kivételesen –  
közeli hozzátartozók temetése alkalmával – léphettek a temetőbe annak 
rituális szempontból tisztátalan volta miatt . Ezért haláluk után rendsze-
rint a fal közelében temették el őket, hogy rokonaik azért olykor leróhassák 
kegyeletüket anélkül, hogy a temetőbe lépnének – vagyis a fal túloldalán . 
Kohanita eredetükre utal még a sírköveken szereplő ún . kohanita kéz . Fel-
tűnő, hogy a kanizsai temetőben viszonylag kevés ilyen sír található .7 

A társadalmi-vagyoni rétegződés nemcsak a sírkövek anyagában, 
megformálásában, díszítésében, valamint a feliratokban mutatkozik meg, 
hanem sírjaik temetőbeli elhelyezkedésében . A kiemelkedő közéleti sze-
mélyiségek, értelmiségiek, a zsidó közösség vezéralakjai, valamint a leg-
módosabbak számára igyekeztek lehetőleg a bejárat, a szertartási épület, 

6  Ez a fajta temetőbeli „tükrözés” természetesen nem csak zsidó sajátosság, megtalál-
ható más felekezetek temetőiben, illetve köztemetőkben is .

7  A kohanita kéz mellett törzsi-nemzetségi szimbólum a levita kancsó tállal vagy anél-
kül; ugyancsak a Lévi törzsből – de nem áron nemzetségéből – való származást 
jelöli, s a kanizsai temetőben csak elvétve akad belőle .
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vagy pedig a főbb utak közelében sírhelyet foglalni, s ez Magyarkanizsán 
sem volt másként .

A soros (kronologikus) temetkezés rendeleti bevezetése megnehezítet-
te a családtagok, rokonok egymás közelében való temetkezését, ám nem 
szüntette meg teljesen azt . Ezentúl azonban elsősorban a módosabbak en-
gedhették meg maguknak, hogy nagyobb parcella megvásárlásával ilyen 
távlatokat is bebiztosítsanak a családjaik számára . A kanizsai temetőben 
elég sok ilyen házastársi temetkezést találhatunk .

Ugyancsak külön csoportokat képeztek a gyermeksírok, szintén a soros 
temetkezésre való áttérés miatt .

A síremlékek – A temető bejárásakor 232 sírkövet tudtunk összeszámol-
ni, ebből 28-at ledőlt állapotban találtunk . A sztélé – akárcsak más zsidó 
temetőkben – itt is az ortodoxoknál volt népszerű, az obeliszkforma pedig 
a neológoknál dominált . A síremlékek felállítási módjának, kiképzésének 
az aránya: 183 vertikális, 9 horizontális, 40 pedig kombinált (különösen 
meglepő ennek nagy előfordulási száma) .

Anyagukat tekintve itt is népszerű volt a piszkei vörös kő (márvány): 
40% ebből készült (a legrégebbiek szinte kizárólag ebből), a többi pedig (a 
márvány különböző változatai, illetve műkő) nagyjából azonos arányban 
szerepel .

A sírkövek besüppedt állapota és a túlburjánzott növényzet miatt 
mindössze 7%-nál tudtuk azonosítani a sírkőfaragót, ami persze nem elég 
komolyabb megállapításokhoz, ám nem lehet nem észrevenni, hogy –  
legalábbis az azonosítottak alapján – jobbára a kanizsaiak is azokat a sír-
faragókat keresték meg, akik a zentaiak körében is elismertek voltak (a 
szabadkai Márványipar, a zentai glückmann L ., illetve Faragó és Bleier, 
az óbecsei Weigner Károly, a szabadkai Lőwy M . stb .) .

Összességét tekintve elmondható, hogy a kanizsai temető igen szim-
bólumszegény; még leginkább a szomorúfűz-ábrázolás fordul elő, meg a 
kohanita kéz a már említett néhány kohanita síron; esetleg a letört szárú 
virág egyes gyermeksírokon .8 Ebben valószínűleg az is közrejátszott, hogy 
a közösség kis létszáma miatt nem alakulhatott ki olyan rátarti versengés 
a sírkövek anyagát, díszítését illetően, mint amilyet pl . a zentai temetőben 
tapasztalhatunk .

8  A szomorúfűz a gyász, illetve az örök élet univerzális jelképe; más felekezetek teme-
tői szimbólumvilágának is gyakori szereplője . A zsidóságnál még külön jelentéssel 
bír a belőle formált csokor, amely a bűnök megbocsátását jelképezi . Mégis legin-
kább a gyászra utal, ezért nemcsak a sírköveken, hanem a halálozási évfordulókat 
számon tartó, ún . jáhrzeit-táblákon, gyászjelentéseken is megtaláljuk . A gyermek-
sírok szimbólumai, a letört szárú virágbimbó, amely a fiatal élet hirtelen távozására 
utal, ugyancsak fellelhető más felekezetű temetőkben .
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A feliratok tekintetében elsősorban két csoportot különböztetünk meg . 
A kizárólag héber feliratú sírkövek (46%) többsége korábbi – főleg 1867 
előtti – korból származik, a későbbiek pedig szinte kizárólag kétnyelvű –  
héber-magyar – felirattal vannak ellátva (52%) . Utóbbiak megjelenése 
egyébként az obeliszkforma elterjedésével esik egybe, ahogyan a zentai 
temetőben is megfigyelhetjük .

A csak héber feliratos sírkövek elsősorban az ortodox felfogást követik, 
amit nagy számuk is magyaráz . Ki kell még hangsúlyozni azt a szokást is, 
melynek értelmében a héber felirat mindig a sírkő nyugati oldalára került, 
s amennyiben egynyelvű (héber) volt a sírkő, akkor a másik oldalát rend-
szerint durván megmunkálva, felirat nélkül hagyták . 

A sírfeliratok tartalmát illetően ortodox és neológ egyaránt többnyire 
konzervatívnak mutatkozott, vagyis meghatározott sablonokat követett 
(kivételek persze azért itt is vannak) . Ez viszonylag megkönnyíti a dol-
gunkat, amikor e feliratok alapvető elemeit próbáljuk elkülöníteni . Ezek:
a)  jellegzetes rövidítések a felirat kezdetén, illetve végén (pó nik’bár: „itt 

van elrejtve”; t’he nismátó crurá bicrór háchájim: „legyen lelke az élet kö-
telékébe foglalva”);
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b) név (polgári és/vagy héber);
c) születés és elhalálozás éve, illetve hogy hány évig élt az elhunyt személy;
d) az elhalálozás dátuma polgári és/vagy zsidó időszámítás szerint;
e)  alkalmi, gyakran az elhunytat megszólító prózai vagy verses szövegek, 

akrosztichonok, idézetek a Tórából vagy a Zsoltárokból .
A héber feliratoknál a halál dátuma természetesen csak a zsidó naptár –  

mégpedig a „kis időszámítás” – szerint szerepelt; a számok kiírására a 
számértékkel is bíró betűket használták .

Azok az akrosztichonok, amelyeket a Zsoltárokból ollózva állítottak 
össze, feltehetően kapcsolatban vannak azzal a hiedelemmel, hogy a halott 
bűnei miatti bűnhődés enyhíthető, ha annyi zsoltárt olvasnak fel, ahány 
betűből áll héber neve . Ezért a zsoltárokat úgy kell összeválogatni, hogy 
kezdőbetűik összeolvasva az elhunyt nevét adja .

A temető törzskönyve (anyakönyve) – Sok más temetőnél hiányzik, itt 
azonban örvendetes módon megmaradt a temető törzskönyve . 1904-től 
1934-ig vezette a helybeli Hevrá Kádísá, amelynek ez is a hatáskörébe tar-
tozott . (Feltételezzük, hogy volt folytatása is, de elveszett .) Az elhunytak 
nevén kívül a könyvben fellelhető a halál, illetve a temetés dátuma, va-
lamint a sírsorok, illetve a sírok száma . Jó néhány értékes megjegyzést is 
tartalmaz, amely rokoni-házastársi kapcsolatokra utal .
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A dátumokat leggyakrabban mind a polgári, mind pedig a zsidó naptár 
szerint feltüntették, nem ritka azonban az olyan eset, amikor csak a zsidó 
naptár szerint . Olykor hibás vagy összekevert sírsor- vagy sírhelyszámo-
zásra akadunk, ami azonban nem veszi el hitelét ennek a fontos forrásnak, 
s úgy véljük, hogy mint ilyen, megkerülhetetlen a magyarkanizsai zsidó 
közösség történetének kutatásakor, különösen a 19 . századra vonatkozóan . 
Ha együtt olvassuk a síremlékek felirataival, akkor megkapjuk mindazok 
névsorát, akik akkor a mezővárosban éltek .

A sírkövek művészete – A 19 . század végén tapasztalható, magyar zsi-
dóságon belüli ellentétes irányú tendenciák (egyik oldalon a konzervatív 
ortodoxiával, másikon pedig a neológiával) jelen vannak a temetőkben is . 
Ezért talán paradoxnak tűnik, hogy éppen a régebbi keletű, ortodox sír-
köveket gyakran díszítették florális, sokszor stilizált ornamentikával és a 
felső részen szereplő feliratot övező barokkos cartoushe-sal, míg a hagyo-
mányokhoz kevésbé ragaszkodóak sírkövei díszítés szempontjából jóval 
szerényebbek . A későbbi időkben felállított ortodox síremlékek viszont 
már kimondottan puritánnak mondhatók .

A 18 . század végén megtelepült Tisza-vidéki zsidók még jó ideig kon-
zervatív módon ragaszkodtak a korábban másutt kialakult zsidó funerális 
művészethez, amelyre leginkább a barokk volt nagy hatással, illetve annak 
népies variánsa akkor, amikor a nem zsidó világban a barokk már letűnő-
ben volt, s ezek a stílusjegyek, ha fokozatosan elszegényedő tendenciával 
is, de jelen voltak a 19 . század közepéig . Nem tudjuk, név szerint kik vol-
tak azok a kőfaragók, akik akár a zentai, akár a magyarkanizsai temető 
első sírköveit faragták, de nyilvánvalóan követték a kor falusi-mezővárosi 
kőfaragóinak gyakorlatát, illetve azokat az évszázados kialakult szabályo-
kat, amelyek szerint kőbe vésték az egyes díszítőelemeket, szimbólumokat, 
feliratokat .9 

*
A zentai, illetve magyarkanizsai zsidó temető kutatásakor a tudo-

mányos érdeklődés mellett jelen volt bennünk egy olyan remény is, hogy 
munkánkkal talán e temetők jövőjének mielőbbi eldöntését is elősegíthet-

9  Magyar nyelvterületen Erdélyi Lajos munkássága mindenképpen úttörőnek számít 
a zsidó temetők kutatását tekintve, pedig kezdetben – másokhoz hasonlóan – ő 
is leginkább fotósként közelített a témához . Könyve azonban (ErDÉLYI 1980) 
minden tekintetben etalonként szolgált a hasonló kiadványok szerzőinek, s külö-
nösen értékes az a művészettörténeti elemzés, amely megkísérelte összefoglalni az 
addigi kutatások eredményét . 
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jük, természetesen pozitív irányban . Intő példa ugyanis, hogy egyes te-
metőket (például a nagybecskerekit) felszámolták, sírköveiket jobbik eset-
ben összegyűjtötték, és máshova helyezték át . Közelebbi példák pedig – a 
martonosi és a horgosi temetők – arra intenek, hogy a passzív hozzáállás 
legalább olyan pusztító hatású lehet . Mi azonban nem nyugodhatunk bele 
az ilyen, mindig a legkönnyebbnek tűnő, látszólag racionális, ám – mint 
ahogyan általában kiderül – profitorientált indíttatású távlatokba . A te-
mető mint emlékpark fogalmát még csak kóstolgatják az illetékesek, de 
precedens még nincs rá, s talán éppen a magyarkanizsai és a zentai zsidó 
temető állnak legközelebb egy ilyen ötlet megvalósításához . Ehhez azon-
ban a kegyeleti és műemlékvédelmi szempontok párhuzamos, vég nélküli 
hangoztatása szükséges, és persze a nagyközösség támogatottsága .

Biztató, hogy sok nem zsidó érdeklődik a zsidó temetők iránt . Vannak 
közöttük amatőr fotósok, és persze profik, művészfotósok is, akik képeikből 
kiállításokat rendeznek, vagy albumokat, újabban pedig CD-rOM-okat 
adnak ki, s így nagyobb közönség előtt is megnyitják e temetők kapuit . 
Vagy egyszerűen csak – civil összefogással – rendbe hozzák a magukra 
hagyott temetőt, mint pl . Topolyán . Ezek a jelek mind arrafelé mutatnak, 
hogy az egykor a bácskai Tisza mentén virágzó kis zsidó közösségek halá-
lukban is továbbélhetnek még sokáig, mindaddig, míg tart a nagyközössé-
gek reájuk való emlékezése . 
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� Bányai János

A túlélõk fájdalma
Filip David: Kuæa seæanja i zaborava. Laguna, Belgrád, 2014

Filip David neves belgrádi írónak a sokfelől támadott, mégis tekinté-
lyes NIN-díjjal kitüntetett Kuća sećanja i zaborava című regényének címét 
magyarra talán Az emlékezés és a feledés házának lehetne lefordítani, és fon-
tos lefordítani a címét, mert a regényben, az elejétől a végéig, valóban az 
emlékezésről és a feledésről van szó . A regény hősei mind sorra emlékez-
nek, emlékeznek a gyerekkorukra, emlékeznek a zsidótlanítás bűnös mű-
veleteire, emlékeznek a vesztőhelyek felé haladó vonatokra és tehergépko-
csikra, emlékeznek a szüleikre, akiket sorra elveszítettek, és emlékeznek 
azokra, akik gyerekkorukban megmentették őket és felnevelték, miközben 
alig tudtak valamit a származásukról, és nagyon sokáig tévhitben is éltek, 
sokszor csak egészen későn derül fény, s akkor is különös körülmények 
között, a szüleikre, akik mind odavesztek . Vagyis a holokauszt-regények 
sorába tartozik Az emlékezés és a feledés háza, azzal a különbséggel, hogy 
mindvégig a túlélőkről beszél, nem magának a vesztőhelynek a világát áb-
rázolja, hanem azoknak az élettörténetét adja elő, akik, gyerekfejjel, sok-
szor csodás körülmények között, túlélték az üldözéseket, nem vesztek oda, 
de most, felnőttfejjel emlékeznek, s ezekről az emlékezetekről beszélnek . 
Emlékeznek arra, hogy az anyjuk, mielőtt elhurcolták volna őket, batyuba 
bugyolálva a küszöbön hagyta a lányát, három napig feküdt ott, egy német 
katona látta el tejjel, amíg egy jó szándékú asszony magához nem vette, 
falura vitte, és mintha a saját gyereke volna, felnevelte . A regény főhőse is 
egy ilyen csodás körülménynek köszönhetően élte túl a vészkorszakot, 
minthogy a vesztőhely felé haladó vonatból a szülei, kistestvérével együtt, 
kidobták a hóba, s akkor a regény hőse, egészen kisgyerek ő maga is, az 
öccse keresésére indul, de nem talál rá, szenved emiatt, hívja az öccsét, de 
az nem jelentkezik, majd már egészen elfáradva a német erdőcsősz talál rá 
a fiúra, hazaviszi az átfázott gyereket, akiben a felesége a korábban elvesz-
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tett fiát véli felismerni, akit fürdés közben a víz sodort el, és soha nem 
lelték meg a holttestét, s most itt van egy másik gyerek, aki talán éppen 
azért érkezett, hogy helyettesítse az elvesztett fiút; az elvesztett fiú ruhájá-
ban járatják, úgy is fésülik és annak nevén szólítják . Az erdőcsősz nem 
jelenti fel a talált fiút, aki végül fellázad amiatt, hogy a vízbe veszett fiú 
nevén szólítja az asszony, eltávozik a házból, a dögtemetőben marad há-
rom egész napon át, és közben mintha az apja szellemével találkozna, aki 
kitartásra biztatja a fiút, s azt mondja neki, hogy az elveszített kisöccse 
mindig vele van, s akkor felmutat a szellemapa egy fára, amelynek ágán 
egy tarka madár ül, az az öccse a fiúnak, aki mindig vele van . S mindig vele 
van, mert sohasem bocsátotta meg magának, hogy veszni hagyta a hóban, 
egész életére rányomta a bélyegét az emlékezet a kisöcsre, bűnösnek érzi 
magát . S amikor New Yorkban jönnek össze a világ minden tájáról a szü-
leiket vesztett, majd mégis életben maradt zsidó férfiak és asszonyok, 
mindannyian már közel ötvenévesek, közel kétezren vannak, s egyenként 
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számolnak be megmenekülésük, életben maradásuk körülményeiről, s ezt 
teszi Albert Vajs is, a regény első számú hőse, s miközben megmenekülé-
sének körülményeiről beszél meg a szellemapával való találkozásáról, a 
tanácsterembe berepül egy tarka madár, Albert feje fölött repdes, ugyanaz 
a madár, amelyre a szellemapa mutatott, amikor a dögtemetőben megje-
lent a fiúnak, aztán kinyitják az ablakokat, a madár kirepül, de marad az 
emlékezet Albert kisöccsére, nem merült feledésbe tehát, ott van mellette, 
vele van minduntalan . Akkor a New York-i szállodában Albert nem tud 
elaludni, kimegy az utcára, sokáig bolyong a nagyváros útjain, pedig fi-
gyelmeztették a vendéglátók, hogy a város egyes részei nem biztonságosak, 
de ő mit sem törődve ezzel a figyelmeztetéssel, tovább járja az utcákat, 
mígnem egy feliratra lesz figyelmes, az áll a feliraton, hogy az emlékezet és 
a feledés háza, s akkor Albert bemegy a házba, senki sincs bent, világosság 
van, az ajtók nyitva és a bejárat közelében egy számítógép, amibe Albert 
beüti a szülei nevét, s akkor a képernyőn megjelenik a vesztőhely felé ha-
ladó vonat képe, a vonatban meg előjönnek Albert szülei, mindaz lejátszó-
dik a képernyőn, amire Albert emlékezik, önmagát is látja kisgyerekként 
és az öccsét is meg azt a pillanatot, amikor a vagon falába vájt résen át ők 
ketten, előbb a kisöcs, aztán ő maga kilépnek a hómezőbe, mindaz tehát 
előjön a képernyőn, amire emlékezve Albert beszélt a túlélők konferenciá-
ján . Nem lehet tudni, ki készítette a felvételt, azt sem, hogyan került az 
emlékezet és a feledés házába a felvétel, talán Albert lázálma az egész, de 
mindenképpen mindez a csodával határos, ahogyan a csodával határos, 
hogy mindannyian, akik erre a konferenciára összegyűltek a világ minden 
részéből, milyen csoda folytán élték túl a vészkorszakot . Megrázó történe-
tek követik itt egymást, és mind arra megy ki, hogy a rossz és a bűn mellett 
mindig akad, ha ritkán, akkor is akad valamilyen mentő körülmény, csak-
hogy ebben keveseknek van része, a többséget elpusztították, csak a nyo-
maik maradtak meg az emlékezetben, mert az emlékezetnek hatalma van 
a feledés felett, van, amiről nem lehet megfeledkezni, erről beszélnek az 
amerikai nagyvárosban összejött túlélők, köztük néhányan Belgrádból is, 
akik majd itt ismerkednek meg, s kerülnek azután közvetlen kapcsolatba, 
s Filip David mindannyiuknak a történetét előadja, annak az orvos-
házaspárnak a történetét, akiket elhurcoltak, de a lányukat rábízták a ház-
mesterre, aki az elhagyott lakásban talált ékszerekkel és más értékes hol-
mival megpakolva rejtegeti a már nagyobbacska kislányt, akit végül 
megerőszakol, majd gyereket szül a lány a rejtekhelyen, ott a rejtekhely 
félhomályában kezd el a gyerek mászni, azután járni is, és amikor először 
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kerül a napfényre, elámul az utcák, az épületek, a járókelők láttán . A vész-
korszak múltán felkerülnek a lányanya és a fia az egykor volt családi lakás-
ba, és amikor a házmester, már lerongyolódva, becsönget hozzájuk, erélye-
sen kiadják az útját . Az egykor oly vidám kislány asszonyként mogorvává 
vált, elutasítóvá és barátságtalanná, amely változás voltaképpen az elszen-
vedett megpróbáltatásoknak a nyoma az asszony arcán . Egy másik vallo-
másban arról beszél Filip David elbeszélője, hogy a köztiszteletben lévő 
tanárember, aki úgy hiszi, testvére mellett nőtt fel a tanyán, ahová befo-
gadták, egy a vesztőhely felásása során előkerült doboz birtokába jut, eb-
ben a dobozban az egykor volt családjának dokumentumai vannak, köztük 
egy levél, amelyben az apa azt beszéli el, hogy jó emberek befogadták fiút, 
s azok megtiltották a fiuknak, hogy elárulja a befogadott gyerek származá-
sát, majd amikor találkozik a két immár felnőtt férfi, akik közül az egyiket 
titoktartásra köteleztek, a másikuknak meg nem árulták el a származását, 
s ez utóbbi kérdőre vonja az előbbit, hogy miért nem szólt idejében, akkor 
azt a választ kapja, hogy azért, mert valóban a testvéreként élte meg a fo-
gadott gyereket . A dobozban a férfi egy megkezdett zenemű partitúráját 
találja, az apja befejezetlen zeneműve ez, a tanárember játszani kezdi a 
zongorán a darabot, majd kiegészíti, ő írja egésszé a befejezetlen zenemű-
vet, amit aztán a New York-i konferencián hegedűn előad . . . A zene hatal-
máról beszél a regénynek ez a részlete, arról, hogy a zene kapcsolatot tud 
teremteni múlt és jelen között, hogy kapcsolatot teremthet azok között, 
akik elvesztették egymást . Egy másik vallomás, amit Albert Vajs egyik 
barátjától levélben kap meg, arról számol be, hogy a férfi apja, hogy meg-
mentse a családját, ráállt a megszálló hatalom ajánlatára, vállalja, a vasút-
állomáson posztolva az utasok közül kiválasztja a zsidókat, pedig már alig 
vannak, megtörtént a leigázott ország zsidótlanítása, minthogy zsidó lété-
re felismeri a zsidókat, s erre az akkor még kisfiú rájön, gyűlöli az apját, 
akiben nyilván az a meggyőződés működhetett, amit a zsidó hagyomá-
nyokból ismert, miszerint a rossz vállalása a rossz megismeréséhez vezet, s 
a megismert rossz már nem is olyan veszedelmes, s ezt akár árulással is 
vállalni lehet . Filip David regénye valójában a rosszról szól, arról, hogy a 
rossz időnként hatalmába keríti a közösségeket, nem lehet tőle szabadulni, 
mindent beárnyékol és elfed . Albert Vajsnak egy másik barátja arra tette 
fel az életét, hogy megfejti a rossz titkát, ezért aztán a rossz minden meg-
nyilvánulását dokumentálta, újságkivágásokkal van tele a lakása, mindent 
feljegyzett a rossz megjelenése és előfordulása gyakoriságából, majd kiég a 
lakása, elégnek a dokumentumok, és maga is a lángok között leli a halálát . 
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S amikor Albert Vajs elmegy a lakásba, a kiégett újságkivágások között 
egy látszólag sértetlenül maradt papírhalmazra talál, ezek tartalmazzák a 
barát feljegyzéseit, de amikor hozzányúl a papírhalmazhoz, az porrá válik, 
ahogyan porrá vált minden próbálkozás a rossz titkának megfejtésére . 
Nem fejthető meg a rossz, és talán meg sem ismerhető, mert a megismerés 
egyben megbocsátás is lehet . Nincs tehát kiút a rossz világából, holott egy 
német tudós orvos gyilkosok és gonosztevők fejét vizsgálva arra a megál-
lapításra jutott, hogy valahol az agy homlokterében rejtőzhet a rossz, mint-
hogy a vizsgált gonosztevők agyának ugyanazon része homályosodott el a 
felvételeken . Filip David regényének erőssége éppen a dokumentáltság, 
mégpedig a rossz dokumentálása, s a regény tengelyét képező két konfe-
rencia, az egyik a regény elején a legutóbbi balkáni háború túlélőinek, a 
másik pedig, a New York-i, a második világháborút túlélők konferenciája a 
regény közepe táján, s ezen a tengelyen helyezhetők el a vallomások, az 
életutakról szóló beszámolók, Albert Vajs naplói, a levelek, amelyek mint-
ha a túlvilágról érkeztek volna . Mindennek, mondom, dokumentumértéke 
van, de a dokumentáltság mellett a rossz mélyen átélt tapasztalatának is 
regénye Az emlékezés és a feledés háza.

Állatnévre hallgató katonák
David Albahari: �ivotinjsko carstvo. Èarobna knjiga, Belgrád, 2014

A Kanadában élő szerb író, David Albahari Životinjsko carstvo, magyar-
ra fordítva Állatcsászárság című regénye Albahari kisregényeinek sorába 
tartozik, mesteri kézzel megírt szöveg, jól látható hősökkel, erős atmosz-
ferikus leírásokkal, közben meg behódolva a posztmodernben felerősödött 
irodalmi gyakorlatnak, minthogy bevezetővel meg prológussal, a könyv 
végén meg jegyzetekkel látta el a regény szövegét, afféle lábjegyzetekkel, 
amelyek egyformán tartoznak a történetmondás mikéntjének előadásába 
és a regényhősök gondolkodásának közlésébe . A regény bevezetője azt 
mondja el, hogy a regény talált kézirat, 2005 . június végén talált rá valaki 
a repülőtéri kukában, és minthogy az irattartó felületére gyerekfilmekből 
vett figurákat ragasztottak, azt hitte, gyerekkönyvről van szó, ezért haza-
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vitte a gyerekeinek, de közben bele is nézett, és minthogy ott katonákkal 
és kaszárnyával találkozott, visszavitte a repülőtérre, átadta a biztonsági-
aknak, történetesen az egyik amatőr írónak, aki az Oskar Davičo irodalmi 
kör tagja volt, aki aztán elolvasta a kéziratot, átadta egyik ismerősének, 
az meg egy az irodalmi életben jártas ismerősének, aki ajánlást írt a kéz-
irathoz, átadta egy kiadónak, a kiadó pedig vállalkozott rá, hogy kiadja 
a regényt, mégpedig álnév alatt, minthogy bőven található az irodalom 
történetében talált kézirat, s ezek számát nem akarta gyarapítani, azzal a 
megjegyzéssel, hogy ha egyszer jelentkezik az igazi szerző, akkor annak a 
neve alatt jegyzik majd a regényt . 

Azért kellett bővebben ismertetni a bevezetőt, mert Albahari benne 
egyfelől eltávolította magától a regény szövegét, minthogy valaki ismeret-
len számlájára írta, a szerző tehát valaki más, nem az, akinek a neve a 
könyv fedőlapján szerepel, ezenfelül meg ismeretlen, nem lehet tudni, 
hogy előjön-e bármikor, másfelől azonban, minthogy saját neve alatt tette 
közzé a regényt, a saját nevét is kérdésessé tette, minthogy a kiadó kitalált 
név alatt adta közre a regényt, az Albahari tehát akár kitalált név is lehet . 
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Játék ez a regénnyel, a szerző és a kiadó játéka, amely játék arra megy ki, 
hogy minden kézirat felett problematikus a szerző neve, mert sohasem le-
het tudni, hogy ki is valójában a szöveg szerzője, vagyis Albahari elbi-
zonytalanította a szerző nevét, holott a saját neve alatt adta ki a regényt, de 
ezenkívül meg is kettőzte a regény szerzőjét, hiszen a közreadó nem azo-
nos a szöveg ismeretlen szerzőjével, azaz ketten vannak, az a szerző, aki 
megírta a szöveget és az, akinek a neve alatt megjelent, sőt folytatni lehet-
ne a feltételezett szerzők sorát, hiszen nincs kizárva, hogy a kézirat meg-
találója csak történetként csapta hozzá a kézirathoz a meglelés körülmé-
nyeit, sőt ott van még az a biztonsági hivatalnok is, akiről az áll a szövegben, 
hogy amatőr irodalmár, ő is szerzője lehet tehát a kéziratnak, ezenfelül a 
kiadó is odatartozhat a szerzők sorába, hiszen ő állította helyre a helyen-
ként kusza szöveget meg a hozzá tartozó jegyzeteket . . . A szerző nevének 
elbizonytalanítása lehet talán Albaharinak a szándéka, amikor regényének 
történetét ilyen körülményesen adta közre, s ezzel a szerzőt tanulmányozó 
irodalomelméleti beszédhez adott újabb körülményeket, miközben persze 
nem lehet megfeledkezni arról, hogy mindez csak játék, játék a szerzőség-
gel, játék a szöveggel, játék, akár az is mondható, az irodalom elméletével, 
s mint a legtöbb játék, ez is iróniára megy ki, van némi köze akár a neve-
téshez is . Egyben azonban az olvasó megszólítása is, minthogy a regény 
szerzője az olvasóra bízta a szerzőség megállapítását . Persze az olvasót nem 
lehet átejteni, az olvasó tudja, hogy a regény igazi szerzője David Albahari, 
aki a szöveg bevezetésével és a szöveg beágyazásával az éppen időszerű 
elbeszélői eljárások sorába, elszórakoztatta az olvasót, minhogy a szerző-
ség elbizonytalanításával áthelyezte a regény szövegét egy másik, a regény 
valóságsíkjától valamennyire távolabbra eső térbe, mégpedig egészében a 
fikció terébe, holott mindaz, amit előadott és amiről beszélt, nagyon is 
valóságosnak látszik, legalábbis valóságosnak van beállítva, mert a kaszár-
nya, ahol a regény története zajlik, s hősei, a kiskatonák egészen valóságos-
nak látszanak, holott egészében a fikció terében jelennek meg . A fikció 
terébe tartozik a regény prológusa is, amelynek valaki más a szerzője, elté-
rően a bevezetőtől, amelynek nyilván Albahari a szerzője, a prológust az 
ismeretlen szerző írta, az, aki egyes szám első személyben szólal meg, s aki 
egyszerre elbeszélője meg elszenvedő hőse is a regénynek, hiszen ami a 
regényben történik, az az elbeszélő életében történik meg . A regény proló-
gusa valójában a regény vége . A regényhős mondja el benne, hogy nincs 
többé Dimitrije Donkić, mert megölte, mégpedig Torontóban, ahová a 
katonai szolgálat után a feleségével együtt a regény első személyű elbeszé-
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lője kiköltözött, s egyik sétájuk alkalmával a feleség felismer egy mosó-
medve arcvonású férfit, akiben a regényhős felismeri azt a katonatársát, 
akit Mosómedvének neveztek el, mégpedig éppen arcvonásai folytán . 
Nemcsak Dimitrije Donkić viselt állatnevet, hanem a társaságába tartozók 
is mind állatnevet kaptak, Mišának Veréb, redžepnek Kígyó, gorannak 
Kullancs az állatneve, míg a történetet előadó első személyű elbeszélőnek 
Tigris a másik neve, amivel akkor illették, amikor egy alkalommal előadta 
horvát fordításban egy angol költő Tigris címet viselő költeményét, holott 
ő maga jól tudta, hogy távolról sem hasonlított tigrisre, sőt ha tigrisként 
viselkedett volna, akkor talán megakadályozza a történteket, mert az tör-
tént, hogy a Banja Luka-i kaszárnyában, ahol mindannyian tényleges ka-
tonai szolgálatukat töltötték, s ahol, mint minden kaszárnyában, csopor-
tok alakultak ki, ők maguk is egy csoportot alkottak . Kezdetben négyen 
voltak a csoportban, kétszer kettes megosztásban, annak alapján, hogy a 
Mosómedve névre hallgató Donkić és a regény elbeszélője, mindketten 
belgrádiak, összetartottak, míg a másik kettő, redžep és goran alkották a 
másik kettest, s ezt a szimmetriát zavarta meg, amikor hozzájuk csapódott 
az ötödik tag, a Verébnek mondott Miša, akinek a polgári nevével is bi-
zonytalanság volt, mert valójában Miodragnak hívták, ő pedig Mišaként, 
máskor meg Majklként mutatkozott be . Az ő jelenléte zavarta meg a két-
szer kettes szimmetriát, valamennyire már a kezdetben zavart keltett tehát 
a jelenléte, holott egy-egy pillanatban közel került az állatcsászárságnak 
mondott csoport valamely tagjához, de végül mégiscsak kilógott a cso-
portból, s kilógott annak alapján is, hogy távolról ugyan, de részese volt a 
68-as diákmozgalomnak . S itt jön be a regénybe a közelmúlt története, 
hiszen Albahari nem túl kedvező szavakkal beszél a diáktüntetésekről, 
arról, hogy a tüntetések vezetői miként szervezték a megmozdulást, hogy 
a hatalom milyen szemmel nézte a történéseket, hogy miként került sor a 
tüntetők és a rendőrség összecsapására, meg arról, hogy mindenki Tito 
szavára várt, arra vártak a pártemberek, a rendőrök és maguk a diákok is, 
közben az örökös államfő sokáig nem szólalt meg, s így bizonytalanságban 
hagyta a híveit és az ellenfeleit is, s ez a bizonytalanság mindaddig tartott, 
amíg Tito valóban meg nem szólalt, és amikor megszólalt, egyszerre vége 
is szakadt a tüntetéssorozatnak, a diákok szinte összeölelkeztek az állam-
fővel, amivel persze semmi sem fejeződött be, minden maradt a régiben, 
azzal, hogy a mozgalomban részt vett tanárokat elbocsátották és meghur-
colták, hogy a mozgalmat vezető diákok nem folytathatták a tanulmányai-
kat, és külföldre sem távozhattak, mert ki nem derített körülmények kö-
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zött tűnt el az útlevelük . . . Működött tehát a bosszúállás, és ez elég sokáig 
el is tartott, sokan vettek részt benne, nemcsak a rendőrség és a titkosszol-
gálat emberei, hanem mindazok, akiknek, ki tudja, miért, leszámolnivaló-
juk volt a diákokkal . Ezek közé tartozott Dimitrije Donkić, akit Mosó-
medveként tartottak számon az állatcsászárságban, s valamennyire veze tője 
is volt, az állatnevet viselők között az első, akinek parancsára vagy feddé-
sére a többiek cselekedtek vagy lakoltak, mindenképpen uralkodott a cso-
port felett, hol a csoport egyik tagjához állt közelebb, hol a másikhoz, le-
számolásra is sort került közöttük, leginkább Miša Veréb volt a 
leszámolások áldozata, mégpedig azért, mert Mosómedve meggyőződése 
szerint közvetlen köze volt a diákmozgalomhoz, holott valójában nem tar-
tozott sem a szervezők, sem az irányítók sorába, egyszerűen jelen volt a 
történésekben, de ez elég volt a bosszút forraló Mosómedve szemében ah-
hoz, hogy megkíséreljen leszámolni vele . Többször verte meg ő maga, vagy 
verette meg másokkal a Veréb névre hallgató Mišát, majd azután Veréb a 
végső leszámolás áldozata is lesz . Az egyik kimenős napon Mosómedve 
ajánlatára a Banja Luka-i török fürdőben találkoztak, a regény elbeszélő 
hőse megkésve érkezett, s amikor megérkezett, látta, hogy Kígyó és Kul-
lancs fojtogatják Verebet a medencében, Mosómedve meg távolról nézi 
őket, majd amikor Veréb már élettelenül kerül a medence partjára, Mosó-
medve előveszi a pisztolyát, Tigris szeme láttára végez Kígyóval és Kul-
lanccsal, majd a már élettelen Miša kezébe helyezi a fegyvert, hogy azt a 
látszatot keltse, mintha közöttük került volna sor leszámolásra . Véres le-
számolás ez, amely leszámolásnak nem lesz folytatása, mert a katonaság 
eltussolta az esetet . Dimitrije Donkić Mosómedve Tigrist életben hagyta, 
azt a Tigrist, aki mindennek szemtanúja volt, majd később Mosómedve 
gyilkosa, de már egy másik világban, távol a történések helyszínétől, ahol 
már a talált kézirat prológusában számolhatott be az újabb gyilkosságról, 
amely egy másik nézőpontból, akár igazságtételnek is vehető . Így omlott 
össze az állatcsászárság, megmaradt Tigris, az első személyű elbeszélő, 
hírmondónak .  
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Fájdalom és utazás
Oto Horvat: Sabo je stao. Agora, Zrenjanin, 2014

Oto Horvat újvidéki születésű, Firenzében élő író Sabo je stao című 
regénye versenyben volt a NIN-díjért, a 161 beérkezett regényből kiválasz-
tott, három regényből álló szűkebb keretbe került, kapott is a bizottságtól 
egy szavazatot . A regény címét magyarra Szabó megálltnak lehet lefordíta-
ni . A címben szereplő Sabo a regény hőse, az ő utazásairól és fájdalmáról 
szól, utazásjelenettel is kezdődik a regény, Sabo útra kel az apjától köl-
csönvett hatalmas bőrönddel, alig tudja elcipelni a vasútállomásig, majd 
alig tudja felvinni a vagonba, mert könyvek vannak a bőröndben . Az apa 
bőröndje családi ereklyének számít, az apa rendszeresen leporolja és ki-
szellőzteti, ezzel a bőrönddel utazott a család a tengerpartra minden au-
gusztusban nyaralni, minden szükséges holmi elfért benne . A bőröndnek 
Oto Horvat külön jelentőséget szánt, nyilván azért, mert ezzel jellemezte 
a sok utazásból épülő regényt, azt jelenti ez, hogy a bőrönd afféle jelkép, 
az úton levő regényhős jelképe . A regény végén Sabo ismét vonatban ül, 
ezúttal Olaszországban, és nézi a vonat ablakán át a tájat, Pannóniára em-
lékezteti a táj és Vajdaságra, meg felvillannak előtte a korábbi vonatozá-
sok emlékképei . Valahogy egybefogja a két jelenet a regényt, az elsőben 
útra kel, az utóbbiban vonatozik és a kis vasútállomások traktorgumiba 
ültetett gazdag muskátlijaira emlékezik, de most már a kedvese nélkül . 
Ugyanakkor a bőrönd, minthogy családi ereklye, az emlékezés jelképe is, 
hiszen a regényben bőven fordulnak elő a családra, főként az apára való 
visszaemlékezés jelenetei, arra, hogy az apa rendszeresen járt horgász-
ni a Dunára, néha a fiát is magával vitte, rendszerint vasárnap mentek a 
Dunára, fogásuk is volt, s a gyerek egyszer végignézte a hal tisztítását és 
boncolását, ami után nem igazán tudott a halételhez nyúlni . Erős csalá-
di háttere van tehát Sabónak, nyilván nem volt nehéz gyerekkora, bár az 
apját korán elvesztette, szívroham végzett vele, az anyjáról viszont keve-
set lehet tudni . Az apa rendszeres olvasója volt a roto-regényeknek, s a 
fiú egyszer, hogy kimozdítsa a bűnügyi regények világából, Kosztolányira 
hívta fel a figyelmét . Kosztolányi neve többször fordul elő a regényben, 
idézetként is, de nem kimondottan dicsérő szavakkal . A többször szóba 
hozott Kosztolányi, az egyszer említett Ady meg még néhány nyom a re-
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gényben, elsősorban Budapest nyomai, az Andrássy út, egy-két kávézó, a 
villamosok meg a Szentendre felé haladó HÉV-szerelvény azt jelzik, hogy 
Oto Horvat regényének, a családi mellett erős kulturális háttere van, amit 
csak megerősítenek a berlini élmények meg persze a firenzei tapasztalatok, 
reggelek és délutánok . Mindezek alapján azt kell mondani, hogy a Szabó 
megállt kulturális regény, legfeljebb az európai kultúrába ágyazott regény, s 
nem véletlenül kezdődik az apa bőröndjénak leírásával . Sabo, akinek nem 
tudjuk a másik nevét, írónak készül, verseket ír és egy regénybe is bele-
kezd, de az igazi regényt akkor írja meg, amikor az elvesztett feleség alak-
ját idézi fel . A feleség, akit csak A .-ként jelöl a regényben, őmellette hal 
meg, ő ápolja utolsó hónapjaiban, napjaiban, óráiban, s az egész regényen 
áthúzódik az önmagának való szemrehányás, hogy talán nem tett meg 
mindent, hogy A . megküzdjön a betegséggel, talán nem ápolta kellő figye-
lemmel, s azt sem tette meg, hogy megrövidítse az asszony szenvedését . 
Ezért mondja magát árulónak, de árulónak mondja magát akkor is, amikor 
az apja halálára gondol . Önmarcangoló fejezetei és mondatai a regénynek a 
szenvedővel való nyomatékos együttérzés példái, de az önvádtól sem távoli 
érzések meg gondolatok is ennek a példái . 

Két idősíkon fut a regény, legjobb fejezeteiben az A .-val töltött évek em-
lékképei jönnek elő, az, ahogyan zenét hallgattak együtt, ahogyan együtt 
utaztak, ahogyan együtt jártak a tengerparton, meg az is persze, ahogyan 
megismerkedtek, ezzel együtt az is, amit elhallgattak egymás előtt, mert 
volt, amit elhallgattak, Sabo sem mondott el mindent az asszonynak, s 
A .-nak is voltak titkai, amelyeknek most már nem lehet utánajárni . Az 
emlékezés tehát az egyik idősíkja a regénynek, de ezzel párhuzamosan ott 
van a másik idősík, az asszony halála utáni idő, amelyben Sabo a túlélés 
élményével él, bejár a firenzei könyvtárba, ahol az új könyvek beszerzési 
osztályán dolgozik . Sok könyv fordul meg a kezében, sokba bele is lapoz, 
le leginkább a regények érdeklik, s Oto Horvat hosszú bekezdésekben be-
szél a könyvek sorsáról, arról, hogy vannak könyvek, amelyeket soha senki 
kézbe sem vesz, s vannak olyanok, amelyek nem élik túl megjelenésük 
idejét, míg mások képesek arra, hogy utóéletük legyen, s nincs arra magya-
rázat, hogy mitől függ egy-egy könyv sorsa és utóélete . A regény kulturális 
hátterébe tartozik mindaz, amiről a könyveket forgatva Sabo elmélkedik, 
ami egészében megerősíti azt, hogy a Szabó megállt műveltségregény, azzal 
a megszorítással, hogy a műveltség a regény mindkét idősíkján, az emléke-
zés és a jelen idősíkján előjön, s szorosan köthető a regény alapélményéhez, 
ahhoz, hogy Sabót mélyen megrázta a felesége halála, hogy sehogyan sem 
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tud megszabadulni sem az emlékektől, sem a halál utáni időtől, s ezt a 
halál utáni időt mondja mindvégig a regény, azt, hogy előfordultak más 
asszonyok is Sabo életében, előfordultak más élmények is, de végül is min-
den arra megy ki, hogy nincs feledés, nem felejthető el az elhunyt feleség, 
akinek képe mindenben előjön, a legváratlanabb pillanatokban érzi Sabo 
úgy, hogy hamarosan megérkezik az asszony, hogy csak elment valahová 
és hamarosan visszajön, mintha itt lenne, mintha állandóan vele lenne, 
pedig a halál befejezett egy viszonyt, ahogyan a halál valóban végállomás, 
ahonnan már nem indulnak szerelvények .  

Oto Horvat egy helyütt a regényben az irodalom önéletrajzi vonatko-
zásairól beszél, és azt mondja, hogy végül minden, közelebbről vagy távo-
labbról, az önéletrajzra megy ki, vagyis nem zárja ki, sőt megerősíti azt, 
hogy a Szabó megállt önéletrajzi regény, amit bizonyítani látszanak az egyes 
szám első személyben előadott fejezetei a regénynek, csakhogy ezeket a 
harmadik személyben előadott fejezetek követik, sőt a második személyű 
önmegszólítás fejezetei is, s ezzel, a nézőpontok rendszeres váltogatásával, 
Oto Horvat egyfelől kérdésessé tette a regény önéletrajzi vonatkozásait, 
aminthogy meg is erősítette a regénynek a kultúrába történt beágyazott-
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ságát, hiszen az elbeszélői nézőpontok váltogatása valamennyire filmsze-
rűvé tette a regény szövegét, ezzel együtt különleges módon strukturálta a 
szöveget, hiszen a beszéd személyragjainak gyakori váltogatása rétegzetté 
tette a szöveget, s ez szoros összefüggésben van azzal, hogy a regény két 
idősíkon fut, egyfelől az emlékezés, másfelől a halál utáni idő síkján, mi-
nek következtében a regény előterébe valóban az idő kerül, a családi emlé-
kek, az A .-val töltött napok és évek emlékképei, az egykori utazások; a sok 
helyszíne a regény történetének mind sorra az időben rögzítik a regényt, az 
egyszerűen Sabónak mondott regényhős mellett az idő a hőse a regénynek, 
másfelől meg azt bizonyítja, hogy Oto Horvat jól tájékozódik az európai 
regényirodalomban, hiszen abban mindig is az idő jutott kifejezésre, mint-
hogy történetet mond a regény, a történetek pedig az időben játszódnak, 
az időben van kezdetük és végük, ott kezdődnek és ott fejeződnek be, 
miközben a tér épül be a történetmondásba, mert az idő és a tér összetar-
toznak, az elmélet téridőről is beszél pontosan érzékelve a történetmondás 
természetét . A regény egyik fejezetében, s ezeknek a fejezeteknek mind-
nek sorra címük van, a címek azonban nem mindig tartoznak közvetle-
nül a regény szövegéhez, sokszor önállósodnak, vagyis maguk is a szöveg 
részévé válnak, a címek is szövegként épülnek fel, s ebben a fejezetcímek 
megformálásában  s szövegként való értelmezésében Oto Horvat nagyon 
következetes, annyira, hogy a regény végén, az utolsó fejezetnek csak címe 
van, s a cím, amely azt kérdezi, ennyi volt-e mára, Sabo?, azt jelenti, hogy 
egy nap lezárult, lezárult Sabo A . elvesztése utáni életének egy napja, s 
következik majd utána egy másik, egy harmadik és egy következő nap, de 
ezek a múló napok nem enyhítik sem a kedves elvesztése okozta fájdalmat, 
sem az önvád óráit, amivel a halál után együtt kell élni, együtt a városi 
könyvtárban, de együtt a vasútállomási könyvkereskedésben is, ahol Sabo 
éjszakai műszakot választott, holott alig éli át az éjszakai munkát, haj-
nalban érkeznek az újságok, hajnalban az új könyvek is, abban az órában, 
amikor kevés az utas, mert éppen abban az órában nem indulnak szerel-
vények az állomásról . De említést kell tenni a regény Budapest-fejezetéről 
is, átutazóban vannak ők ketten Budapesten, csak a vízumra várnak, hogy 
amint megérkezik, vonatra vagy repülőgépre szálljanak, és örökre elhagy-
ják a várost, amelyet csak egy-egy pillanatra éreznek a magukénak, főként 
azokon a szombat délelőtti kávézásokon, amikor az Andrássy úton abba 
a kávézóba mentek el rendszeresen, amelynek falán a márványtábla azt 
hirdeti, hogy Ady is ide járt, itt kávézott és írt, amely szokás most már 
a múlté, s ebben Oto Horvat regényhőse, aki maga is írónak készül, azt 
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véli felismerni, hogy az írás valamilyen intimitás, és nem igazán tehető 
közszemlére, mostanra megváltozott tehát az írás cselekedetének jellege, 
átlépett egy közösség, például egy kávézó közösségének teréből a magán-
élet és az intimitás terébe, s ebben Sabo nem lát veszteséget, minthogy 
maga is, főként az egyes szám első személyű fejezeteiben a regénynek, de 
az önmegszólító fejezetekben is, maga is egészében az intimitás körébe 
tartozik, mert az intimitás veszi körül az A . elvesztése okozta fájdalmas 
emlékképeket .

NIN-DÍJ NIN-DÍJ NIN-DÍJ NIN-DÍJ NIN-DÍJ NIN-DÍJ NIN-DÍJ NIN-DÍJ



136

� Sági Varga Kinga

Mélységes-mély  
a férfiak magánya

Krusovszky Dénes: A fiúk országa. Magvetõ Könyvkiadó, Budapest, 2014

Amikor egy-egy könyv fülszövegét olvassuk – kiváltképp, ha az egy 
recenzió részlete –, elkerülhetetlenné válik, hogy az némileg befolyásolja 
olvasatunk, felvázoljon egy lehetséges értelmezési irányt . Kialakul egy el-
várási horizont, amit a könyv vagy betölt, vagy nem . Krusovszky kötetének 
fülszövege ajánló írás, mégpedig olyan dolgokat állít, amelyekre az olvasó 
is rábólint, hiszen általános tudnivalók ezek a könyvről . A szerző ugyan 
nem elsőkötetes, mégis első prózakötet A fiúk országa – három vers-, egy 
gyerekvers-, valamint egy esszé- és kritikakötet után –, és bármennyire is 
a banalitás határát súrolják az ajánló szöveg egyes mozzanatai, egyetlen 
félmondattal kiemelten egyet kell értenünk, „a szerző máris kész prózaíró-
ként lép elénk” . ritkán adatik meg, hogy a paratextuális funkciót betöltő 
szöveg támasztotta elvárási horizontot bőven felülmúlja maga a kötet . Ta-
lán ez nem is baj .

A fiúk országa cím nominális, ahogyan a novellák többségében is 
megnevezőek a címek . A címet olvasva a feminista irodalomkritika tö-
rekvései juthatnak eszünkbe . E gondolkodásmód a nőt, a női narratívát 
kívánja definiálni, valamint azt igyekszik körvonalazni, miképp szólalhat-
nak meg a nők az egyes művekben, Krusovszky kötetének a címe pedig 
erre rájátszva a maszkulin vonulatot, a férfi írói, elbeszélői és narratív meg-
konstruálódását ígéri . De azzal, hogy kimond, el is bizonytalanít, sőt azt a 
benyomást kelti az olvasóban, hogy a sztereotípiákkal játszik . ám nem ját-
szik, valóban a „fiúk országá”-ba enged betekintést . A novellákból kitűnik, 
hogy semmiféle maszkulin-feminin társadalmi konstrukció nem érdekli, 
sem az elnyomó-elnyomott pozíciója, csupán a férfiúi pozíció a különböző 
szituációkban, a szerző által szürkének mondott világban, amely „minden 
irányból körülvesz” .
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Már a kötet címe kapcsán kitűnik, hogy a szerző mestere a megnevező, 
ám fenntartásokat gerjesztő címek kitalálásának . Így van ez a kötet nyitó 
darabjában is . A Mielőtt apámat kettéfűrészelték volna cím esetében a gya-
nútlan olvasó nem tudja ezt egészében elhinni, egészen a szöveg utolsó be-
kezdéséig . A váratlan fordulat pont az lesz, amit a cím már egyértelműen 
megfogalmaz . Ennek ellenére a gyermek narrátor szemszögéből kibontott 
családtörténet, pontosabban a család szétfűrészelésének a története az ér-
dekes, maga a beteljesített előfeltevés, az apa szó szerinti szétfűrészelése 
már csak a teljes boldogtalanság, nyugtalanság csúcspontja, amely a meg-
nyugvást nem hozó végpontját képezi a szövegnek . A szerző jó érzékkel 
építi a történeteket, minden egyes mozzanat a drámai fordulatra készít 
fel . Az események, a gondolatképek gyorsulása, fokozott kibontása eléri a 
hatását, ám a döntő momentum előtt, a várt robbanás helyett, a történet a 
hétköznapiság ízig-vérig realista terében nyugvópontba kerül, hogy aztán –  
megkésett fordulatként – a drámai malőr bekövetkezhessen . Krusovszky 
Dénesnél a dinamikus mondatok egymásutánja biztosítja a történetek fo-
lyamát . A jelzőhasználatra építő nyelvhasználat vagy a töredékes narráció 
helyett a jól megszerkesztett közlő mondatok egymásutánja adja meg a 
narratíva ritmusát . A történetek atmoszférája a cselekvések intenzitása 
alapján bontakozik ki . Mérnökien pontos helyzetleírásai az írói tudatos-
ságról tanúskodnak . A többnyire precíz leírások mellett akadnak elnagyolt 
és olykor túlírt szöveghelyek, amelyek az olvasót elkalandozásra engedik 
(pl . A harmadik ember és az egyik legsikerültebb novella, Az éjszaka vége 
egyes szöveghelyei esetében), de még ezekkel együtt, vagy ezek ellenére is 
„szerethető” kötet marad Krusovszkyé .

A novellák szubjektumai mindig alakulóban lévő, a végső formát soha 
el nem érő alakok, akik a narratíva által képződnek, formálódnak, túlmu-
tatva a megélt tapasztalaton . Krusovszky a meglévő társadalmi struktúrák 
nyújtotta mintákat elutasítandó a beilleszkedés képességével nem rendel-
kező férfialakokat szövegesíti meg, akik a félelem és a magány különböző 
módozataiban élnek . A kilenc különálló novella egy-egy „önvédelmi reak-
ció” a világra, arra a világra, amely az individuumot önmagában megtar-
tani képtelen, s így sokszor kényszerhelyzetekbe, -kapcsolatokba sodorja . 
A hétköznapi élethelyzet és beszédszituáció eszközeivel körülrajzolt pesz-
szimista hangulat különböző formáit felvonultató novellák egyik része az 
eszmélő fiúgyermeki elbeszélői pozíciót, a másik része a felnőtt férfi as-
pektusát tükrözik különböző életszakaszokban, társadalmi sablonokban . 

A címadó és egyben az egyik legsikerültebb novellában a férfi és a ka-
masz fiú világa együtt figyelhető meg . A házasodni készülő narrátor fia-
talkorára emlékezik vissza az IKEA-s szatyrok között turkálva, amikor 
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rátalál a „kamunadrágra” . A metaleptikus szerveződésben a szintváltást 
a „kamunadrág” mellett a zenei utalás biztosítja, vagyis a nadrág – mint 
tárgy – és a zene – mint kulturális vagy nemzedéki elem – emlékezést 
generáló jelenség . Abortuszra készülő pillanatokat jelenít meg a serdü-
lőkorból, mégpedig a férfi pozíciójából . A Deftones együttes White Pony 
albumának The Boy’s Republic (A fiúk országa) című számát hallgató lány és 
a narrátor az elfedő történet – miszerint nadrágot mennek vásárolni – pe-
helykönnyű súlyával, ám félelemmel telve indult el egy igen súlyos döntés 
irányába, amely részint tekinthető a szülők elleni lázadásnak is, ugyanak-
kor az érettség kapujának is . Az elbeszélés jelen idejéből és a beépített múlt 
időből is egyaránt kibontakozik a szülő és a gyermek között fennálló sza-
kadék . A férfi, aki esküvője előtt hazalátogat, inkább szobájába húzódik 
vissza ritkán látott szülei elől, de a fiatalkori bizalmatlanság is nyilvánvaló 
a hazugságok és a gondolkodásfolyamok szókimondó részleteiből: „A szü-
leim nem szeretik Julit, illetve apámnak, azt hiszem, még csak véleménye 
sincs róla, éppen hogy tudomásul veszi a létezését, de ha szóba kerül, ak-
kor anyám pártját fogja . Anyám szerint jobb lányt is találhattam volna . 
[…] Anyám továbbra sem fordul hátra, belekortyol a teájába, lenyeli vele a 
falatot, és annyit mond maga elé, jössz, amikor akarsz” (69–70) . A szülő-
gyermek kapcsolat, történet nem egyedüli ebben a novellában, a könyvben 
szinte folyamatosan előjön . A család, pontosabban a család széthullása, a 
vergődő fiúgyermek, a boldogtalanságban élő férfi lelkivilága domináns 
témakörök . Az elfűrészelt apa gyermeke elvált szülők folyton problémás 
fia, vagy A tisztáson én-elbeszélője, a halott apa, a gyermekét elhagyó anya 
és a kurvázó nagybácsi félig-meddig kicsapott, lázadó gyereke, vagy az 
Ismeretlen égbolt név nélküli, folyamatos rohanásban lévő szubjektumai ha-
lálba tartó útja mind-mind prototípusai a többi novella felnőtt férfialakjai-
nak . Az elbeszélők sohasem ítélkeznek, csak vázolnak, leírnak, valamint 
elszenvedik a történések következményeit, ami mindig valamiféle kény-
szermozgásra készteti a szubjektumokat, ám az ítéletmondás általi felol-
dozásig soha nem érnek el . „Futás közben azonosak voltak önmagukkal és 
valamiképpen a külvilággal is, a futás volt a funkciójuk, amint megálltak, 
és ez néha elkerülhetetlen volt, azonnal kívül kerültek a helyzeten, és rög-
tön valamiféle fenyegetettség fonta körbe őket” (51) – olvashatjuk az Isme-
retlen égboltban . Az idézett mondat kulcsmondat a kötet értelmezése során, 
hiszen az elbeszélők hol önfeledten futnak, hol ugyanígy kerékpároznak, 
hol zenét hallgatnak, hol isznak . Elfedő cselekvésekkel lepleznek valamit . 
Ahol pedig a társadalmilag elfogadott sablon szerinti történések körvo-
nalazódnak, ott vagy a fásultság és az elvágyódás figyelhető meg, vagy 
a vágy a művészetek iránt . A művészet tekinthető a férfialakok egyetlen 
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hathatós „önvédelmi reakciójának” a szürke világra . A kötet néhány írása 
nevezhető művésznovellának is . Az új vadak című szövegben a helyszínelő 
fotós, aki meddő házasságban, külvárosban éli mindennapjait, ám a város 
nyüzsgésére és az „ihletre” vágyik, egy gyilkossági helyszín fényképezését 
követően a fotózás művészi oldalára lel újra, átértékeli életét, és a konven-
ciók diktálta, eseménytelen élete elhagyására határozza el magát . Azután 
a Ramszesz szeme, amely cím a novella modern térinstallációjára, alternatív 
kiállítására utal, a modern művészetértelmezés felett kifejtett, hűvös meg 
nem értés valójában az ismerkedést, a barátságot, a férfi-nő kapcsolatot 
is megfogalmazza: érthetetlen, ám folyamatos érdeklődést fenntartó . Az 
éjszaka vége című záró novellát – amely terjedelme miatt közelebb áll az 
elbeszéléshez – már teljes egészében a művészet tölti ki, művész a főhős, a 
művészi alkotás az alfája és ómegája a novellának, amelynek végkicsengése 
az ember magánya, a konvenciók diktálta látásvakság, a művészet felett 
érzett szégyen: „A fali tartókon hatalmas, combcsontokból és medencék-
ből, csigolyákból és lapockákból épített kelyhek álltak, felettük, mintha 
az úrjézus megcsúfolása lenne, alkarokból és koponyákból kirakott díszes 
keresztforma terpeszkedett a falon . Micsoda szégyen, gondolta, micsoda 
kegyetlen szégyen, majd zokogva leroskadt a földre […] . Az nem lehet, 
egyszerűen nem lehet igaz, hogy ez a férje műve…” (217–218) . A művé-
szet felett érzett szégyen nem más, mint a művész meg nem értettsége, a 
művész műve pedig a világ felett érzett szégyen és csalódás terméke . A 
megértés, a kommunikáció alapjának hiánya magányt eredményez, és e 
magány különböző értelmezése, férfiúi szűrőn átengedve, a novellák ösz-
szefüggéstelen egymásutánja .

Jól és pontosan felépített fiútörténetek ezek, a hétköznapok, a családi 
drámák, a történések, a lelkivilágok, a kényszercselekvések, a félelem, a 
halál és a magány élesen körvonalazódnak, és a gyanakvó olvasót e „ki-
mondottság” kétségek közé sodorja a karakterek hitelességét illetően . 
Végső soron, és a szerzői/elbeszélői ítéletalkotás hiányában, az olvasóra 
vár, hogy elhiszi-e Krusovszky férfiúinak magányát, vagy sem . Felmerül a 
kérdés: póz vagy fikció?
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� Szécsényi Krisztina

Peremi vegetáció
Kiss Tibor Noé: Aludnod kellene. Magvetõ, Budapest, 2014

Kiss Tibor Noé második, Aludnod kellene című kötete a 85 . Ünnepi 
Könyvhétre jelent meg . A nem teljesen fiktív történetet elbeszélő regény 
nem szokványos címét olvasva felmerül a kérdés, inkább aludnunk kelle-
ne-e a könyv olvasása helyett? A szerző ugyanis olyan témával foglalkozik, 
mellyel az emberek többsége vagy nem is szembesül, vagy közömbös irán-
ta . Olyan kérdéseket fogalmaz meg, melyeket sokan nem mernek feltenni: 
mit tud kezdeni a társadalom a mélyszegénységben élő emberekkel? Ki 
lehet kerülni egy ilyen miliőből? 

Első, Inkognitó című könyvében Kiss Tibor Noé a transzneműség prob-
lematikáját járja körül, melyben a felnőtté válást kísérhetjük nyomon egy 
férfitestbe zárt nő perspektívájából . Mélyebb betekintést nyerhetünk abba a 
világba, amelyet eddig csupán a felszínes médiaaspektusokból láthattunk . 
Második regényében egy privatizáció utáni majorsági telepen „ott felejtett” 
emberek hétköznapjait mutatja be, akik elszigetelten élnek: „De a telepre 
soha nem tévedt egyetlen idegen sem . Kétféleképpen kerülhetett oda va-
laki . Hozták vagy küldték” (44) . Egy olyan zárt világ tárul elénk, amelyen 
belül még egy zárt világ létezik, az intézeté . Az idősek otthonaként műkö-
dő, elmegyógyintézetként is funkcionált, mára szenvedélybetegek számára 
fenntartott létesítmény lakóival a telepiek csak kivételes esetekben érint-
keznek . A bentlakóknak még igazi nevük sincs (Féllábú, Herceg, Cérna és 
Tüdőbajos) . Mintha egy hierarchia épülne fel e két világ viszonylatában, 
ám a kötet végére kiderül, a telepi emberek és az intézetben lakók világa 
között nincs különbség, nem tudnak szabadulni környezetükből . 

Kiss Tibor Noé második regénye hét, egymáshoz lazán kapcsoló-
dó fejezetre tagolódik, melyben nem követi a lineáris időkezelést, ennek 
eredményeképpen bárhol felüthetnénk a könyvet . Mindez nem jelent meg-
komponálatlanságot, nagyon is átgondolt a kötet szerkezete . Ahogyan a 
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szerző fogalmazott, „az egyes fejezeteket a hangulatuk alapján pontozva 
egy lassan kisimuló EKg-t kapott” .1 A hét fejezetben hét szereplő életét 
ismerhetjük meg . Egyrészt a jelenben járunk, vagyis a rendszerváltás utáni 
időkben, másrészt több helyen jelenik meg a múlt, melyből értesülünk egy-
egy szereplő életútjáról . Előző kötetének, az Inkognitónak a narrációjával 
ellentétben, a történetek nem érnek egymásba, a bárhonnan való olvasás 
még inkább a mozdulatlanság érzetét kelti . Szintén az állókép hatását erő-
síti, hogy az író nominális mondatokat használ: „Villódzó kijelző, sötétkék 
kép . Pixelek, szétdobált ikonok . Lomtár . Porlepte könyvespolc . Kulcscso-
mó az asztalon . Lila gumigömb a kulcskarikán . Összegyűrt vászonzseb-
kendő . Üres féldecis üveg” (127) .

Az Aludnod kellene a társadalom számára „használhatatlan” emberekről 
szól, akiknek a közelmúltban még a politika megmondta, mit kell tenniük, 
így belátható jövőképet vetítve eléjük . ám mára, a megváltozott helyzet-
ben, nincs tervük még a holnapi napra sem . Az időről, napszakról csupán 
néhány leírás ad útmutatást, ami korántsem jelenti azt, hogy megtudhat-
juk pontosan, mikor történt egy-egy esemény . A jelen az egyetlen idő, „[a] 
telepen senki sem hordott órát, nem mérte az időt . Cigarettától cigaret-
táig, etetéstől etetésig, napkeltétől napnyugtáig teltek a percek” (68) . A 
társadalmi állapot megváltozását, a rendszerváltás utáni helyzetet megta-
pasztaló, elszenvedő szereplők mindennapjait mára már a statikusság jel-
lemzi . „Ugyanolyan nap volt, mint a többi . Mint amilyen az előző, az azt 
megelőző, és amilyen a következő is lesz” (61) . Az itt élő emberek életében 
nincs egy olyan esemény, amelyre várnának, mégis szeretnének hinni ab-
ban, hogy ez csupán egy átmeneti helyzet: „Közben azt is érezte, hogy ez 
nem a valóság, hanem csak valami kivételes állapot, ami hamar elmúlik 
majd” (20) . De az idilli múltnak sem találjuk nyomát, még a gyermekkor 
emlékei sem szépülnek meg az idő távlatában . „Visszaszámolta a napokat, 
amikor megtudta, hogy vándorcirkusz érkezik a városba . Lenyűgözte a 
reklámtábla a vicsorgó fekete párduccal és a majmokkal . Ehhez képest a 
városszéli parkolóban csak egy láncra vert elefánt dülöngélt révülten előre, 
hátra” (85) . Ennek ellenére az elmúlt idők fontos szerepet töltenek be a 
szereplők életében, ahogyan gulyás Feri „múltja mindig kéznél volt” (22), 
de azonnal degradálódik is, mert csupán egy cipősdobozban elfér . Ha nem 
is szépül meg a múlt, de legalább elviselhető . A jövő szót teljesen töröl-
ték szótárukból . Pótcselekvésekkel ütik el idejüket, kártyáznak, isznak és 
egymást utálják . Éjjelenként pedig „[a] telepen mindenki álmatlanságtól 

1  http://librarius .hu/2014/10/03/szocialis-erzekenyseg-leshataron/ (A letöltés ideje: 
2014 . 11 . 24 .)
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szenvedett . Az emberek évek óta virrasztottak, mindenki a maga halottját 
siratta” (16), a telep melletti kiserdőben kódorogtak, maguk sem tudva, 
miért .

Pongrácz Antal privatizálta a telepet, és ebből elsőre úgy tűnhet, ő 
képviseli a hatalmat, később azonban kiderül, nem különbözik sokban a 
telepen élőktől . Ő is utál itt élni, de mégsem képes elhagyni a telepet . 
Alakjában a kapitalizmus figurája jelenik meg, aki felvásárolta ugyan az 
állami gazdaságot, de azután lassanként eladott mindent . Először a jege-
nyefáktól szabadult meg, majd a földeket is eladta, melyeken most csak gaz 
nő . gulyás Feri társadalomkritikája a következőképpen hangzik: „Milyen 
világ az, ahol valaki csak úgy eladja a mi jegenyefáinkat…” (61) . Szebeni 
Miska, az intézetben dolgozó meleg ápoló ugyan nem tartozik szervesen 
a mindennapjaikkal küzdő telepiek közé, azonban ő is inkább elmene-
kül a valóság elől, a virtuális világban keresi társát, hiszen „[a]z interneten 
minden könnyebb volt, nem kellett magáról vagy a munkájáról beszélnie, 
csak a szexről” (97) . Az intézetben élők közül kizárólag Harangozó Pál 
történetét ismerhetjük meg . Kiderül róla, hogy egy autóbaleset során ve-
szítette el a lábát, és hét éve él az intézet falai között . A többi lakó életútja, 
intézetbe kerülésének oka homályban marad .

A regény figurái a létminimum alatt vegetáló emberek, akik 
önnönmagukba bezárt személyiségek . Nem képesek cselekedni, csak bá-
bok, melyeket az élet mozgat láthatatlan madzagon . A társadalom is csak 
akkor kíváncsi rájuk, ha egy kis nugátért és zacskós levesért cserébe a meg-
felelő rubrikába kapnak tőlük egy ikszet . A kisemmizett, magára hagyott 
kisember sorsa nem érdekli a hatalmat, kivéve a választások közeledtét, 
ami azt is indukálja, hogy náluk ezt az üres helyet, a társadalomból való 
kizártságot az ösztönök töltik ki, hiszen nem nyílik alkalmuk egészséges 
közösségi kapcsolatok kialakítására . A szereplők felcserélhetővé válnak, 
mindegyikük iszákos, hasonló problémáik vannak, melyekből nem tudnak 
kilábalni, és a korosztályok közötti különbségek elmosódása is rásegít erre: 
„Alig múlt harmincöt éves, de a halántéka fölött megjelentek az első ősz 
foltok . És a többi, lyukas fogak, hasogató derék, állandó köhögés . Néha a 
fotelágyról is alig tudott felkelni . Tatár Pista már visszafelé számolta az 
időt” (68) . Nem létezik konfliktus sem, melyet meg kellene oldani, bár 
többen is meghalnak, nem veszi kezdetét nyomozás . Az eseménytelenség 
tekinthető a könyv legfőbb jellemzőjének . „A telepet még a szél is elke-
rülte” (72), de a színek is kikoptak, „[p]or, sár, vakolat, minden szürke . 
Szürke volt a marha, a kutya pofája, szürke volt a disznó is a kosztól” (114) . 
Az illúziót a színes tévé testesíti meg, „[o]lyan színeket láttak a képernyőn, 
amilyeneket a telepen soha” (114) . A cselekménynélküliségben a környezet 
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leírásai nagyobb helyet kapnak, melyet arra használ fel az író, hogy még 
nagyobb feszültséget teremtsen: „A távvezetékek hangosan sercegtek . Az 
emberek feje belefájdult, a vastraverzek környékén felgyorsították léptei-
ket . Úgy érezték, megtébolyodnak a folyamatos zúgástól” (59) . A mono-
tonitásban a test is tárgyiasulni látszik, melyet a lélek is lassan követni 
bizonyul . Tatár Pista megöli, majd elégeti beteg édesanyját . Maradványait 
egy vödörbe söpri, hogy később a megmaradt nagyobb részeket ledarálja . 

A varjak az egyetlen olyan lények, akiket el sem lehet kergetni . Jelenlé-
tük még kietlenebbé teszi a már egyébként is lepusztult, szétlopott egykori 
gazdasági területet . A tájleírások lassan a sivárság ábrázolásába váltanak át: 
„Ugyanolyan nap . Távolodó, lebukó, eltűnő . A horizont alján vörös csík, 
szélfúvást, hideg éjszakát ígért . A vérvörös csík előterében kornyadozó fák, 
elszórtan . Az úton túl, egészen messze, távvezetékek . A magasfeszültségű 
vezetékek zúgása . Lakatlan tanyák . Kilyukadt, berozsdásodott etetőtálak . 
A tanyákon túl, a nem létező tanyákon túl semmi” (68) .

A telep egy elszigetelt hely, egy mikrotársadalom, mely az utópisztikus 
elképzelések kontrasztja . Egy allegorikus tér, mely magát az élet silánysá-
gát hivatott szimbolizálni, azonban „[n]éha el lehetett hinni, hogy az élet 
az, ami a telepen zajlik” (103) . Kiss Tibor Noé az apokaliptikus környe-
zetet a humor teljes mellőzésével mutatja be, itt már tényleg nincs kedve 
nevetni senkinek . Lényegében egy férfidominanciájú közösségben járunk, 
melyből a gyerekek lassanként párologtak el, a nők helyzete pedig érdekes 
módon konstruálódik, vagy meghalnak, vagy elmenekülnek . A szebbik 
nem telepen élő képviselőinek pedig hiányosságaik vannak, mint gulyás 
Feri feleségének, Irénkének . A negatív jellemzőik ellenére a férfiak mégis 
nőre vágynak, ahogyan Pék Laci is: „ . . .de ami a legfontosabb, nő volt” 
(37) . Nem csupán társat szeretnének, hanem egy normális, élhetőbb életet, 
melyért azonban senki nem tesz lépéseket, cselekvésképtelenség jellem-
zi valamennyiüket, hiszen a hatalom ma már nem mondja meg, mit kell 
tenniük .

A regényben titokzatos halálesetek sejlenek fel: Pongrácz Antal fele-
sége öngyilkos lett, Szokola Bandi felesége huszonhárom évesen belehalt 
a szülésbe, Vladák Janiék gyerekét a kombájn szabdalta halálra, Pék Laci 
apja részegen fagyott meg a sufniban, Tatár Pista pedig saját maga végez 
beteg édesanyjával . Bármerre tekintünk, halottakat látunk, de a halálese-
tek között nincs kauzális kapcsolat . A krimi hangulatát erősíti egyrészt az 
intézetben okozott mérgezés, melyet azonban a hatóságok nem kezdenek 
felgöngyölíteni . Másrészt a múltban történt nő, Pék Laci anyjának eltűné-
se is . Lépten-nyomon titkokba botlunk, de hiába várunk egy nyomozót, a 
történet végén sem oldódnak meg a rejtélyek . 
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A Féllábú, Harangozó Pál fejében születik meg az ötlet, hogy a halál 
kiutat jelenthetne a vegetáló életmódból, de „[n]em ölhet meg minden-
kit, különben senki sem találna rájuk . Napokig feküdnének az intézetben, 
vérbe fagyva . Húsz halott . A Féllábú álmában elmosolyodott . Jó szándék 
vezérelt, mindenkinek a legjobbat akartam . Aláírás Harangozó Pál . Ezt a 
feliratot tűzné az iroda ajtajára” (137) . A regény a létezés, a „muszáj élni” 
érzésről szól, amelyből azonban csak a halál jelent kiutat, ahogyan Szandra 
halála is ezt példázza . A lány megpróbál egyik éjjel elszökni a telepről, de 
másnap reggelre a varjak számára eledelként szolgáló hulla lesz . Halálát az 
utolsó remény eltűnéseként is értelmezhetjük . Ennek hatására megfogal-
mazódik az olvasóban a kérdés: vajon a halál tényleg megoldást jelenthet? 
Szörnyű meglepetésünkre, nem alaptalan az elgondolás .

A nézőpont mindig váltakozik, hol az egyik, hol a másik szereplő látó-
szögéből értesülhetünk a főként múltban történt eseményekről . Emellett 
az omnipotens narrátor is jelen van, kívülállóként szemléli és meséli el az 
eseményeket .2 A regény nagy erőssége, hogy bár a szereplői felcserélhetők, 
és csak a második olvasás után kezd körvonalazódni alakjuk, különálló 
jellemet alkotnak, akiknek egyenként megvan a maguk tragédiája .

Kiss Tibor Noé nem gyűjt leveleket, fényképeket vagy ehhez hasonló 
tárgyakat annak érdekében, hogy hitelesen alátámaszthassa az elmondot-
takat, csupán leírja tényszerűen az eseményeket . Nincs rá szükség, hogy 
kordokumentumokat halmozzon, és az olvasónak ezzel bizonyítson, hi-
szen saját, egyéni élettapasztalatából táplálkozva jeleníti meg a mélysze-
génységben élők mindennapjait . Egy pillanatra sem nyúl a fikcióhoz, va-
lós embereket, valós élethelyzeteket ír le tényszerűen . „Mennyi elveszett 
ember . Egymáson röhögnek, de sosem mosolyognak . Lassan megőrülnek 
a telepen, de a kereszteződésnél mindig visszafordulnak, nekik mégis itt 
jó” (139) – olvashatjuk a kötet utolsó részében . A regény a létezés, az élet 
elviselhetetlenségét demonstrálja, a reménybe, az életbe vetett hitet ha-
tálytalanítja .

2  Kálmán C . györgy 2014 . állókép varjakkal . Élet és Irodalom. http://kisstibornoe .
blogspot .hu/2014/08/banksy-alatt-melyvilagban .html (A letöltés ideje: 2014 . 11 . 24 .)
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� Pressburger Csaba

Magyar mechanikus narancs
Az Újvidéki Színház Babett hazudik címû elõadásáról

Intim térben, az Újvidéki Színház kistermében láthatta a közönség a 
Babett hazudik című Német ákos-darab ősbemutatóját . A történet a 15-16 
éves kamaszokra fókuszál, az ő problémáik, álmaik, viszonyrendszerük és 
társadalmi helyzetük áll a dráma középpontjában, a rendező, Antal Attila 
elmondása szerint pedig ez az előadás nemcsak fiatalokról, hanem fiata-
loknak is szól .

Messziről jött ember azt mond, amit akar . A történet főszereplője, 
a 15 éves Babett is ezt a helyzetet aknázza ki, amikor az új környezet-
ben, ahol senki nem tud róla semmit, füllentéssel igyekszik érvényesülni 
a társaságban . gazdagnak, befolyásosnak hazudja az apját, miközben a 
takarítónőként dolgozó, egyedülálló anyjával él egy háztartásban . Fűt-fát 
ígér újdonsült barátainak, amennyiben hajlandók teljesíteni kívánságait, s 
kiállják a mind veszélyesebb és veszélyesebb próbákat . A társai felett érzett 
hatalomtól megrészegülve Babett mind mélyebbre és mélyebbre süllyed a 
hazugság örvényében, és végül az, ami kezdetben ártatlan játéknak indult, 
tragédiába torkollik .

Logikus döntés volt a rendező vagy a színházvezetés részéről, hogy a 
kisterembe rakta az előadást, hiszen így szó szerint is testközelből tapasz-
talhatták meg a nézők a fiatalok problémáit, azokat a helyzeteket, ame-
lyekkel a kamaszok nap mint nap megküzdenek . Ugyanakkor kockázatos 
is volt ez a döntés, hiszen ha a nézők ilyen közelről követhetik az elő-
adást, a színészek minden egyes hamis arcrezdülése, taglejtése, hangsúlya 
egyetlen szempillantás alatt lelepleződik . A mindössze néhány székből és 
fotelból álló szegényes díszlet pedig tovább fokozta a színészek „kiszol-
gáltatottságát” . És hát értelemszerűen nem érett korú, rutinos színészekre 
bízták a négy kamasz szerepét, hanem a húszas, illetve a harmincas éveik 
elején járó művészekre és főiskolai hallgatókra .
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A címszerepet játszó Crnkovity gabriella alakításából hiányoztak az 
érzelmi finomságok . Csak a düh, a káröröm, a harsányság megnyilvánulási 
formáit tudta hozni többnyire hitelesen, a depresszió stádiumai, az anyához 
fűződő ambivalens viszony megjelenítése már nem ment zökkenőmente-
sen . Talán a tényleges kor és a megformált figura kora között tátongó 15 
évnyi űr volt az oka ennek – talán nem . Tény az, hogy a másik, harmincas 
évei elején járó színész, Mészáros árpád sem tudta parodisztikus áthal-
lások nélkül megoldani az anyámasszony katonájaként viselkedő Simon 
szerepét . Az az igazság, hogy a másik két tinédzsert játszó színinövendék, 
Blaskó Lea és Molnár gábor Nóra – habár kevésbé részletgazdag figurá-
ik voltak – erőteljesebb színpadi jelenlétet produkáltak, mint a két fiatal 
„veterán” . Talán azért, mert esetükben jóval kevesebb évnyi űr tátongott a 
tényleges koruk és a megformált figurák kora között – talán nem .

Az előadás pörgősen indult, gyorsan eljutott az első próbatételig, az 
erős fényhatások, sztroboszkópos jelenetek, a partihangulat pedig segí-
tett jó ideig fenntartani a nézői figyelmet . ám a darab közepe táján mind 
vontatottabbá váltak a jelenetek . Nem azért, mert a lélek egyre mélyebb 
bugyrai tárultak fel a szemünk előtt és ez – akarva-akaratlanul – lassított 
a tempón, hanem azért, mert a próbatételek egy idő után veszítettek sú-
lyukból, gyengült az a ritmus, amely kezdetben meghatározta a produkció 
fősodrát .

Amennyiben a rendezés képes lett volna a valamivel több mint egy-
órás darab végéig fenntartani azt az intenzitást, amellyel indított, és 
amely – mint már említettem – nagyjából fél óráig magával tudott röpí-
teni, akkor a finálé is sokkal hatásosabb lett volna a maga lassúságával, 
„felolvasószínházas” jellegével, azzal a jelenetsorával, amely nem okádja a 
maga naturalisztikus valójában a nézőkre azt, ami éppen történik, vagyis 
nem láttat, csupán tudósít .

Egy színházi előadás ritkán válik kultikus alkotássá, egy filmnek vagy 
regénynek sokkal nagyobb esélye van erre, hiszen – jellegéből kifolyólag 
– lényegesen több befogadóhoz juthat el . A Hair, a Trainspotting vagy a 
Rekviem egy álomért fiatal generációk meghatározó élménye volt . A Babett 
hazudik valószínűleg nem lesz az, még lokális vagy regionális szinten sem . 
És nem azért, mert jóval kevesebb kábítószer fogy benne, mint a felsorolt 
három műben, hanem azért, mert a mai kamaszokat céltalanul vergődő, 
életunt, élvhajhász, érzelemmentes, felszínes és gátlástalan társaságként 
festi le, ám hiányzik belőle az az extravagancia, pimaszság és szélsőséges 
ábrázolásmód, amely a szegről-végről rokon alkotásnak számító Mechani-
kus narancsot sokkoló élménnyé tette .
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Tankönyv ízû történelemóra
A szabadkai Népszínház Magyar Társulatának Mindszenty –  

Szeretlek, Faust címû elõadásáról

Ha egy mód van rá, drámaíró inkább ne rendezze meg saját darabját, 
mert abból nem sok jó szokott származni . (Kivéve, ha mondjuk Molière-
nek vagy Pintér Bélának hívják az illetőt, azaz zseni .) A szerzőben legyen 
annyi bátorság, bizalom és alázat, hogy szabadon engedi művét, átengedi 
másoknak az értelmezés, továbbgondolás feladatát .

A szabadkai Népszínház Magyar Társulatának idei második bemuta-
tóját Pozsgai Zsolt rendezte – saját drámaszövege alapján . Az a Pozsgai 
Zsolt, aki a Mindszenty József bíborosról szóló történelmi drámáját 18 
évvel ezelőtt egyszer már színpadra állította (Kiss Józseffel közös rende-
zésben), négy évvel ezelőtt pedig filmet is készített belőle .

A rendező-drámaíró tehát immár harmadszor veselkedett neki a Sze-
retlek, Faust címet vagy alcímet viselő művének, amely Mindszenty bíbo-
ros életútjának néhány meghatározó állomását mutatja be egy huszadik 
századi pokoljárás formájában .

Az még a kisebbik gond, hogy a harmadik nekifutásnál óhatatlanul 
érződik az erőlködésből fakadó izzadságszag . Ennél nagyobb probléma, 
hogy a saját darabját színre vivő rendező képtelen volt külső szemmel, 
urambocsá!, nyersanyagként tekinteni a drámára, ezért aztán – képletesen 
szólva – mindvégig föltartott mutatóujjal figyelmezteti a nézőket, hogy 
„no, most tessenek figyelni, mert ez itt egy kulcsjelenet lesz!”, „itt ez irtó 
drámai rész, figyeljék nagyon a párbeszédet!”, „most vonja le a tanulságot a 
főhős, érdemes lesz erre összpontosítani!” stb .

Vagyis a szövegkönyvhöz való görcsös ragaszkodás és a szájbarágós stí-
lus közepette a színpadi játék háttérbe szorul, a jelenetek kidolgozatlanok 
maradnak, a minimál díszlet pedig kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a 
nézőknek semmi se vonja el a figyelmét a történelemleckéről, ami ugye 
okulásukra szolgál .

A történet 1944-ben indul, a helyszín a sopronkőhidai fegyház, ahol a 
legendás püspök, később bíboros Mindszenty József és az ünnepelt színész, 
Jávor Pál egy cellába kerülnek . Mindketten a visszavonuló német csapatok 
túszai . E történetileg hiteles élethelyzetből bontakozik ki a dráma, melynek 
során a színész Mefisztóként vezeti végig a magyar Faustot, vagyis a papot 
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élete meghatározó állomásain, hogy Mindszenty végül eldönthesse: vállal-
ja-e ezt a tragikus sorsot, vagy még ott, a börtönben véget vet szenvedé-
sekkel teli életének . Miközben Mindszenty előtt fölelevenednek a múltbéli 
események és fölsejlenek a jövőjét meghatározó momentumok, a színpadon 
egymást váltják a huszadik századi magyar történelem fontos alakjai: a nyi-
lasvezér Szálasi Ferenc, a hírhedt áVO-s Péter gábor, a történész-politikus 
Szekfű gyula, az 56-os hős Tildy Zoltán, sőt még a zeneszerző Kodály 
Zoltán is megjelenik (ez utóbbi Hajdú Tamás bravúros alakításában) .

Mindszenty kétségkívül egy nagyszabású, egyszersmind merőben 
problematikus történelmi személyiség volt, akinél az erkölcsi parancs és 
a hit makacssággal és szigorúsággal párosult . Mindszentyt sokan a lel-
kiismereti szabadság hősének tartották, akit nem tört meg a kínvallatás, 
a börtön, a házi őrizettel felérő tartózkodás az amerikai követségen, és 
nem törte meg az sem, hogy a katolikus egyház feláldozta a nagypolitika 
oltárán . Pozsgai – megőrizve az utolsó magyar hercegprímásról alkotott 
mítoszt – igyekezett azért megmutatni az esendő embert is, akinek voltak 
gyenge pillanatai, aki képes volt ellágyulni, aki időnként megingott, akit 
belső konfliktusok gyötörtek . ám a főszerepet egy olyan színészre bízta, 
aki nem tudta megfelelő plasztikussággal megformálni az átmeneteket ha-
tározottság és határozatlanság, indulatosság és higgadtság, hit és kétely 
között . A papot alakító Molnár Zoltán ugyan kiválóan alkalmas bizonyos 
szerepkörök megformálására, de a Mindszentyéhez hasonló karaktersze-
repet definitíve nem neki találták ki . Mellesleg alkatilag is olyan messze 
áll Mindszentytől, mint Csernik árpád Jávor Páltól . (Jávor Pált egyébként 
Csernik árpád alakította .) Az időbeli cikázások miatt – melyek jelentősé-
ge sehogyan sem akaródzott fölsejleni előttünk – a bíboros személyiségje-
gyeinek változása, jellemének alakulása követhetetlen volt .

A tankönyv ízű tételmondatok csatasorba állítása és a nagyfokú didakti-
kusság képtelenné tette a drámai feszültség kibontakozását, egyúttal pedig 
nevetségessé a nagy erkölcsi tanulságot, mely nagyjából így hangzott: „nem 
magunkért élünk, másokért vagyunk itt” . Ugye, milyen nagy igazság?

Nyilván ennyi kritikai észrevétel után nehezen lesz hihető, ha azt mon-
dom, a Mindszenty – Szeretlek, Faust az évad első bemutatója, Az ügynök 
halála után kész felüdülés volt . Közönségsiker azonban itt se várható . Az 
előadás második reprízén mindössze negyven nézőt számoltam össze .
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