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HUNYÓCSKA  

P. J. szemérmes és szenvedelmes 
verssorai H. Ilonához 1936-ból  

PAP Ј 0ZSEF  

I 

HUNYбCSKA  

Százig számoltam.  
Indulok. Meglátod, Ilona,  
egyből megtalállak.  
Meglátod, Ilona.  

Rejtőzz árnyékba.  
Elbújhatsz akárhol, Ilona —  
csukott szemmel látlak.  
Akárhol Ilona.  

II 

ÉNEKKбRUSBAN  

Észrevétlenül  
oldom ki fekete copfodbбl  
a piros pántlikát.  
Mert mögötted állok.  



466 	 H1D  

Azt énekeljük:  
„Na planincah sončeсe sije."  
Nem is veszed észre,  
hogy nincs a pántlikád.  

III 

BON, NEM BON  

„Lekapkodhatnál  
néhány szem meggyet, nem látják" — buzdít  

egy kert végén az én  
istenfélő  anyám.  

„Az bün!" — vágom rá;  
pedig csak gyáva vagyok odalépni  
a fához. Vagy félek,  
hogy meg kell majd gyбnnom?  

IV  

AZ ISKOLAUDVARBAN  

Megsejtem mindig,  
hogy az iskolaudvar melyik  
sarkába húzódtok  
sántaiskolázлi.  

Mondjam, hogy azért  
száll folyton közétek a labdánk?  
Luftolok egy nagyot,  
s- már futok is hozzád.  
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V  

VANNAK AM LÁNYOK  

Vannak ám olyan  
lányok is, Ilona, akiknek  
bátran megmondhatnám,  
hogy szeretem őket.  

Nem duzzognának.  
Sőt maguk is nyíltan kimondják, 
hogyha valakiiért  
lángra gyúl a szívük.  

VI  

AZ ARTÉZI KÚTNÁL  

Alsбvárosban  
sok gyerek csak azért jár kútra,  
hogy ott rosszalkodjon:  
meggyújtsa a vizet.  

Hiába szidás,  
büntetés. Én viszont, Ilona,  
abban a reményben,  
hogy ott találkozunk.  

VII  

A SбS-FÜRDŐBEN  

Megtörtént, hogy az  
utcabeli lányok magukkal  
cipeltek a Sóshoz,  
a gőzbe, fürödni.  
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„Gőz van, nem látni" —
bátorítgattak; pedig ez-az  
látható volt rajtuk.  
Meg hát énrajtam is.  

VIII  

TALALKA  

Mért nem jöttél le,  
6, mért nem, a pincesötétbe,  
ahogy elgondoltam!  
A pincesötétbe.  

Várlak. Miбta  
másra se, csak arra gondolok,  
hogy: „Majd a szünetben ..."  
Csak arra gondolok.  

IX  

BrJzAHORDASKOR  

Mint két vntorlás,  
billeg lassúdana két szekér.  
Te is apád mögött  
ülsz, a völgyelésben.  

Lent szerte ezüst  
délibáb lobog. Fönt pacsirta  
tilinkбzik hosszan.  
Én m .eg némán nézlek.  
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X 

SZERETŐK ÉNEKE 

Gyönyörű , mikor  
J. McDonald és Edy Nelson  
a tájban énekel:  
„Ljubav, ljubav moja ..."  

Holdfényes éj van.  
Olvadva nézek a Holdra, minták  
egymásra a filmen,  
s én is éneikelek.  

XI  

ELSŐ  UGAROLÁSOM  

„Ez aztán szántás!" —  
lelkendezett apád, Ilona,  
amikor odaért  
a f öldürnk végéhez.  

S látta, az egész  
az én ugarolásom, nem Janié,  
aki bálozott, s most  
huny a kocsi alatt.  

XII  

A FOGADKOZÁSRбL  

Azt mondja Jani,  
ó bizony nem hagyna magából  
bolondot csinálni,  
mint S. Gy., k tegnap  
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a mise végén,  
égđ  gyertyával remegđ  kezében,  
megfogadta megint,  
hogy többé nem iszik.  

XIII  

IGAZI FÉRFIAK  

B. G., a kovács  
és agglegény és sok mindenben  
tanítómesterünk  
nagy komolyan mondja:  

„Ha akarjátok,  
hogy igazi férfiak legyetek,  

mindennap kenegessétek  
tiszta disznбzsirral."  

XIV  

JбBAN-ROSSZBAN EGYСЈTT  

Slavkбval jókat  
gombozunk. Van úgy, hogy egymásnak  
ugrunk, és azt mondja:  
„Te gembes, te tockás."  

Nem hagyom magam.  
Azt mondom neki: „Jebo te kral]!" — 
és uzsgyi! De most, lám,  
szelíden gombozunk.  
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XV  

LEVÉLSZEDÉS MEG MAS  

Böske velem  jár 
legszívesebben levelet szedni  
selyemhernyбinák,  
mert én finom vagyok:  

nem nézek alá,  
mint sok utcabeli, akiken  
mosolygok, hisz Böske  
bundabugyiban jár.  

XVI  

VAGTA  

YJgy teszek, mintha  
biztatnám, jaj, pedig fordítva,  
csillapítom Karcsit:  
„Hđhe, Karcsi, hőhe ..."  

Érzem, hogy figyelsz,  
míg vágtatok az utcátokban  
tarka csikónkon, Karcsin.  
Ha levet? Hát vessen...  

XVII  

TARKA CSIKбNKRбL  

Karcsiról azt is  
tudni kell, hogy lassan már mindenki  
rбla beszél Becsén.  
VaLameеlyik nap is  
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ManojloviEék,  
ott a völgye földnél, mit mondtak:  
,,... mint Márkб  Sáraca ..."  
Márkб  királyfié!  

XVIII  

VALLOMÁS  

Senkinek soha  
de soha nem árulnám én el,  
mit érzek .irántad.  
Nem árulnám én el.  

De te csak tudjad  
titkomat: talán nálánál is  
kedvesebb vagy nekem.  
Talán anyámnál is.  

XIX  

HA ITT LAKNÁTOK  

Ha itt laknátok  
az utcánkban vagy csak közelebb  
mihozzánk, esténként  
a villanybódénál  

hunyócskázhatnál.  
De mondod, sose költöznél el  
a ti utcátokból.  
Hiszem is, meg nem is.  
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XX  

DUZZOGÁS  

Máskor vigyázzon  
K. D., az a felfuvalkodott,  
hogy miket mond rólad!  
(Hogy görbe lábú vagy.  

Meg hogy melled sincs.)  
Még ha én mondanám, mérgemben,  
amért rám se nézel.  
De, ő?! akit szeretsz...  

XXI  

PORZÓ HOBAN  

Hogy porzott a hб ,  
amikor a házatok előtt  
siklott el a szánkónk,  
és néztél organtin  

függönytök mögül,  
mint Janit a nagylánya, Julcsa,  
aki integetett  
meg csókot is dobott.  

XXII  

Јб  KIFOGAS  

Nyár elejéig  
elleszek én már csizmában is.  
Aztán meg mezítláb,  
őszig. Nem mintha nem  
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tellne cipőre,  
de őszig biztosan kinőném  .. . 
Ősszel, majd meglátod —
csikorgósat kapok!  

XXIII  

TOLTAM A BOLONDKOCSIT  

Fölém hajoltál,  
s vállaltad, hogy ismersz, amikor  
rosszullét fogott el  
fönt, a bolondkocsin.  

Olyan közelrő l  
sohasem néztél még szemembe!  

Akkor éreztem meg,  
hogy aggódol értem.  

XXIV  

ОNGYILKOS LEGÉNY  
EGY HAZ ELŐTT  

Megmaradt a kép:  
bal cs .ukl6ján a rátekert drбt,  
égetd a bőrét,  
és nyitva a szeme.  

S hogy milyen a nép!  
Sajnálkozás helyett hibbantna ~k  
mondták, elbolonditottnak.  
Te is azt mondanád?!  
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xxv  

A sZTRAJKOLOKAT NÉZTÜK  

Vége, Ilona.  
Több verset már ne is várj tőlem.  
Láthattad, erőszak  
járja a világban:  

kardlap, puskatus.  
S hogy csendőrlő  taposott rajtuk,  
állták a sztrájkolók.  
Folyton őket látom.  



KÉT ÁRUHÁZ-NOVELLA  

TOLNAI OTT б  

TARZAN AZ ÜJVIDÉK ARUHAZBAN  

Az előbb leengedtem az autбablakot, hogy egy kis friss le-
vegőt szippantsak, és közben fel találtam pillantani a várra —  

mondta a vörösesszőke férfi ide-oda rakosgatva b đrkesztyújét  a 
fehér asztalterítőn. — Hirtelen berántottam a fejemet: tán valami  
ködbe fojtott középkori városkába tévedtem, tán valami ködbe  
fojtott városkában élek?! Tudod, sosem is sikerült túltennem ma-
gamat 'azokon a sötét metafizikai kategóriákként csillan б ,  tűhe 
gyes, német tornyokon (Pedig nincs kizárva, csak azért fogyaszt-
ják őket olyan karcsúra, mert úgy olcs бbb.) Akár a tüskék. Mini-
dig úgy éreztem: szúrják az isten talpát. És az isten egy óriás  

sünnek képzeli a földet, egy óriás sünnek, amelyen neki vérz ő  tal-
pakkal kell sétálnia végtelen  .. . 

Mi a fenét kerestél a Duna-parton? — kérdezte a lány ajkát  

kenegetve egy csöpp porcelántégelyb ől.  
A Halpiacnál rosszul fordultam be, mindig megzavar az  a 

sárga börtönfal, és kénytelen voltam kihajtania Dunához. Várat-
lanul találkoznii a folyóval olyan, mint meghitt ,ismer őssel talál-
kozni, megérezni illatát, testmelegét: majdnem elmentem vele,  
majdnem belehajtottam.  

A férfi a csöpp, drága tégelyre meredt. Isteni edényke, gondol-
ta, emtilбkezett, már többször elmesélte a lány: a marokkói király  
gyógyszerészétől kapta, aki gyerekkori pajtása. És olykor ősszel  
hazautazik, és sir, sir az es őben  .. . 

Nézd csak — mondta táskájába pottyantva a tégelyt.  
Mit?  
Nézd azt a pincért. Mintha most, az előbb öntötték volna  a 

kabátját, érintetlen gipszből,  
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És nézd, a karján a szalvétáját is! Érintetlen gipszb ől. A 
vendéglátóipara múzeumokban állnak így a pincérek .. . 

Hívjuk ide, próbáljuk ki, összerepedezik-e, ha megmozdul. 
Valóban, ideje rendelnünk valamit. Mit kérsz? Teát? A 

múltkor tűrhető  volta teájuk, nem a leveses fazékban f őzték. 
Teát — mondta a lány — meg tudod, mit? 
Nem. Mit? 
Szalagsajtot — mondta váratlan komolysággal. 
Szalagsajtot? 	kérdezte döbbenten a férfi, aki már évek 

бta nem hallotta, nem használta ezt a kifejezést, aki már évek óta 
nem látott szalagsajtot. Az igazság az, hogy nem is szereti külö-
nösebben, ahogy a túlfüstölt húsokat sem. 

Igen, parenyicát — mondta a lány, akárha valami másik 
dimenzióba tűлve. — Egyszer az egyik pesti kávéházban láttam 
egy nőt: ült az asztalnál, és órák hosszat le-föl tekercselte a fa-
tálcán levő  kis szalagsajtot, tekercselte mind idegesebben, mind 
gyorsabban. Majd hirtelen felzokogott. Odaültem hozzá. Már 
nyolcéves koromban elhatároztam: nem leszek boldog, mondta a 
pesti nő , de nem folytatta, mert abban a pillanatban nagy fekete  

macskaként mellésurrant egy férfi. Szó nélkül otthagytam őket,  
éppen csak egy darabkát törve abból a sajtból. Míg itt vártalak,  
hirtelen nagyon érezni kezdtem azt a n őt a szalagsajttal. Úgy  
tűnt, belül a bőr és a csont között, sírok. Vagy valahol még beljebb  

permetezi az őszi eső  a zsigertik fürtjeit. Most értetteun csak meg 
igazán a marokkói király gyógyszerészét .. . 

Ezt nagyon szépen mondtad. De most tél van, épp az el őbb 
indult meg a hó. Csizmát kellene vennem. Aztán majd leereszke-
dünk a cipőosztályra. Vagy egy rossz katonacsizmát kellene sze-
reznem?  

Hetvenkilenc éves volt — mondta hirtelen hangot váltva a 
lány, a szomszéd asztalnál gubbasztó nyugdíjas professzor újság-
jába hajolva. Aztán sokáig nem szóltak egymáshoz. 

Az ételliftben közben egy leöntött karfiol érkezett fel. De 
a pincér továbbra sem mozdult, és a karfiol elindult visszafelé. 

Azt mondják, ezt most hallom el őször, hogy Johnny Weiss-
müller itt valahol született. Bánátban. Szabadfán .. . 

Szabadfán — meresztette tágra szemét a lány. Ez a név most 
ugyanolyan abszurdnak t űnt neki, mint az el őbb a férfinak a sza-
lagsajt. 
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Nem tudom, nem találtam ilyen nev ű  helységet a lexikon-
jaimban, pedig vagy háromban megnéztem. Csak Szabadka van 
meg Szabadfalu. Tán Szabadfalu ... És Fehér Jancsinak hívták. 
Nem véletlenül voltam tehát annyira meggy őződve gyerekkorom-
ban, hogy Tarzan magyarul: ordít .. . 

A lány nevetni próbált. A férfi maga elé húzta a paprikatar-
tót. A pincér továbbra sem akarta észrevenni őket, a férfi pedig 
nem tartozott azok közé, akik határozott, erélyes gesztussal tud-
ják magukhoz rendelni a pincért. (Ha magamhoz tudnék paran-
csolni egy pincért, akár katonatiszt is lehetnék, gondolta ilyenkor 
mindig a férfi. És kedvenc filozófusát idézte: „Istennek nincs 
szüksége katonákra. ") 

1933-ban a berlini egyetem előtt Tarzan-könyveket éget-
tik... Nem tudom miért — tűnődött a lány —, előbb azt gon-
doltam, a Putnikban beszéltünk meg találkát, és oda siettem. Ott, 
éppen ahogy be akartam nyomulni: egy ember elájult (istenem, 
vagy meghalt?!) a forgóajtóban. Abban a pillanatban eszembe ju-
tott, az áruházban kell találkoznunk. 

Most a férfi lesett a töpörödött, nyugdíjas professzor újságjába. 
A pénz nem érdekli, a társadalmi hierarchia nem létezik a 

számára. 
A professzor észrevette, hogy az 6 újságjába tekingetnék. Tet-

szett neki ez a játék. Ravaszkásan mosolygott. 
A filmrendez ők korán f el f figyeltek a mitikus figurára, és rö-

vid idő  alatt közkedveltté tették. Sokáig keresték Tarzan igazi 
megszemélyesít őjét, míg végre 1932-ben rátaláltak Johnny Weiss-
müller személyében, aki Tarzanból új Heraklészt formált .. . 

Az étellift visszajött a karfiollal. Sétál, gondolta a férfi. Sétál 
a karfiol. Csak sétáljon 1e-föl az óriás betonépítményben, legalább 
a professzornak lesz ideje végigböngészni'e rossz szemeivel a Tar-
zan-pikket. Nincs kizárva ugyanis, hogy a harmincas években 6 
is Berlinben tanult. S őt az sincs kizárva, éppen ő  írta azt a cikket. 
Vagy ami valószínűbb, az ő  egykori cikkét dolgozta át — anél-
kül, hogy egyáltalán megemlítette volna a professzor nevét — 
valamelyik kezdő  újságíró. 

Ott lapult a fal mellett. A fellobbanó könyvmáglya olykor ő t 
is megvilágította. Félt elementárisan, de mint a lepkék, mind kö-
zelebb lopakodott a tűzhöz. A legújabb irodalomtudományi mód-
szerek 'lelkes híveiként érkezett Berlinbe — és egy kormos 
Burroughs-kötettel érkezett vissza rCJjvidékre. Hogy aztán vaJlarni je- 
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lentéktelen, látszólag csupán ismeretterjeszt ő  Torzan-cikkecskébe  
rejtse új nézeteit. Egyedül a cikkecske címe volt árulkodó:  

U Á!  

Akkor még fehérek voltak a kezei, most mint egy elaggott ál-
latkerti vad mancsai, kutatnak újságok utána szemeteskukákban.  

A lánya professzor gömbölyűre dagadt hátát nézte, fényesre  
kopott, hártyaként feszülő  zakóját. Minden pillanatban kipuk-
kadhat, gondolta. És kifolyik a genny. Egy élet gennye.  

Nagy Cumi — szólalt meg a férfi —, kapott az orvasától,  
attól, aki, tudod, kivette fejéb ől a golyót, egy isteni, csipkeszer ű ,  
ám mégis éles: agykorallt.  

Különös, már-már morbid...  
Igen. Stevo mesélte, ült a konyhaablak előtt, és eszegetett,  

amikor egyszer csak látja, a fiúk szaladnak Nagy Cumi véresen  
kalimpáló testével a kórház virányába ... Amikor hasba szúrták  a 
moziban, kedvenc Carmenjén, akkor meg én szaladtam vele, spric-
celt a vér az ujjaim között . . . 

Hirtelen elhallgatott. Istenem, gondolta, hányszor fogom még  
elmesélni ezeket az eseteket. Elszégyellte magát. Mi jogon anekdo-
tázgatok barátaim halálosan, a sz б  szoros értelmében halálosan ko-
moly dolgairól. A lány szerencsére nem figyelt rá. Várta, leste,  
hogy megjelenjen a karfiol. Már-már hallotta is az étellift suha-
nását, de nagy megdöbbenésére, a karfiol már nem volt benne.  
Egy üres kartondoboz érkezett.  

Hatalmas fekete vaslábasokat láttam a harmadik emeleten,  
az ultraviola kád mellett.  

Nemsokára főzne kezdik a fekete leveseket!  
A lány arra gondolt, néhány éve látott itt, a harmadik eme-

leten egy üvegkádat. Abban kellene most fürdeni, lubickolni!  
Menjünk, kérdezzük meg valamelyik f őnököt, kiprбbálhat-

juk-e az ultraviola kádat... Milyen j б  reklám lenne az áruház-
nak is! Akár naponta fürödhetnénk itt. Akár naponta szeretkez-
hetnénk itt, a bamba vevdk szeme láttára, az ultraviola kádban  .. . 

Nevettek. Erősen megszorították egymás kezét.  
67 világrekordot döntött meg.  
Elhatároztam — mondta halkan a lány — ,  Mardkkóba uta-

zom. Látnom kell azt a gyógyszertárat. ÍJgy képzвlem, tele azú к  
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üvegcsével, hajszálvékony aranyvonallal futtatott, csöpp porcelán-
tégellyel .. . 

Álmomban évekig láttam — mondta a férfi.  
Az őserdőben? — kérdezte a lány.  
Nem. Az intézetben. Amint újraöntik kényszerzubbonyát.  

Érintetlen gipszből.  
A kényszerzubbonyát?!  
A kényszerzubbonyát. Ahogy öklömnyi gipszrögként újból  

és újból kiverik szájából üvöltését: a Torzan-üvöltést — mondta  
a férfi hirtelen elfehéredve. Felállt.  

A professzor előtt ott gőzölgött a karfiol.  
Visszaült. Mozdította sótartón. Most a paprika volta lány  

előtt. Hallgattak. Érezték, többé nem fognak tudni megszólalni.  
Lesték, hármuk közül melyikük fog вlőször felüvölteni.  

A professzor kis lyukat fúrt villájával a korallszer ű  karfiolba.  
És hirtelen megcsillantak sárga nyúlfogai.  

A férfi észrevétlenül levetette cip őit az asztal alatt.  
A lány selyemblúzán mind jobban átsütött rózsaszín húsa.  

KOBALT KARCSI, AZ ÁRUHÁZI DETEKTÍV  

Mit csinálsz?!  
Semmit, csak bedobtam a cserépkályhába ezeket a vacak  

kis vesszőkosarakat.  
Mit? Bedobtad? Megőrültél?  
Mind széttöredeztek.  
Mit beszélsz?  
Amikor tíz éve hozzánk kerültek, már akkor is széthullófél-

ben voltak. Emlékszem, át kellett sz őnöm őket vékony rézdrót-
tal...  

És az a rézdrót megcsillantotta őket, akárha friss vessz őbő l  
fontad volna újra mindet egyt ől egyig! Istenem, menлyire meg-
örültem nekik. És most feltüzelted őket. Hihetetlen. Feltüzelted  
az én kis málnás- meg földiepreskosaraimat. Csak ez a négy-öt  

kis szakajtóforma .kosár maradt palicsi gyümölcsöseinkb ől. Semmi  
más. Több száz ilyen kiskosár volt. Vagy tán ezer is. És nyaranta  
mind tele málnával, földieperrel, ribizkével, szederrel! És most te  
ezeket az utolsó darabokat is feltüzelted! Meg őrültél?  
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Mondom, teljesen széthullottak. Már lehetetlen lett volna 
megjavítani őket. 

Volt egy ember a háznál, akinek kizárólag a kosárfonás meg 
a seprűkötés volt a dolga. A nagy gyümölcsös, a még nagyobb 
szénás kosarakat fonta, a szakajtókat kenyérnek, tojásnak, málná-
nak, kötötte a cirok- meg kertisöpr űket, olykor tollseprűt, tollpa-
macsot is készített, de mást még véletlenül sem, más munkára egy-
szerűen nem lehetett megkérni. A fő  feladata Persze a málnáskosa-
rak fonása, rendben tartása volt. Mindig a tavasz els ő  napján 
költözködött hozzánk az az alacsony, púpos emberke, a kosaras. 
A szénapadlás volt a f őhadiszállása. Émelyítő  mentaillatot ter-
jesztett maga körül. Hogy télen mit csinált, merre járt, mib ől élt, 
azt senki sem tudta. Az idény beindulásakor ő  is kiköltözködött a 
présházba. Allandбan a rendelkezésünkre állva ott, a helyszínen 
dolgozott. Mintha hárfán játszott volna, úgy hajtogatta, f űzte, 
fonta a friss, sárga fűzvesszőket ... És most te egyszer űen feltüzel-
ted az utolsó málnásszakajtókat is! Hallottam a hirtelen ropogást, 
mindjárt sejtettem, valami őrültséget csináltál. 

Maguktól hullottak, porladtak szét. Megette őket a szú. Hisz 
a vesszőszékáket is betüzeltük. A vessz őkoffert .. . 

De hiszen valamikor te is kedvelted ezeket a kiskosarakat. 
Azt mondtad, még a szú lisztjének is málnaíze van. Valahol meg 
azt írtad, imádod a málnásszakajtók nyikorgását, cincogását. Egyik 
versedben éppen egy ilyen málnával teli kis kosarat emel valaki 
— afféle úrfelmutatásként — a nap felé. És te mesélted nekem 
azt Fis, hogy a szülédék csuporba szedték valamikor a málnát —
szilkébe. És a gyümölcsösládákról (narancsosládákról) is mindig 
úgy beszéltél, mint a szilkék, szakajtók törvényes utódjáról, szem-
ben a műanyag edényekkel. Amikor ilyesmiket olvastam a köny-
veidben, mindig azt akartam mondani, azért ne vidd túlzásba a 
málnáskosarakkal, ne vidd túlzásba a málnával, a földieperrel. És 
most se szó, se beszéd, feltüzelted az utols б  példányokat i's. Nem 
értelők. Még ha nem használtam volna őket! De hát jól tudod, 
mennyire szerettem szedni beléjük a garázs mögött a málnát, szed-
ret, földiepret, még akkor is, ha néha csak öt-hat szem volt az 
egész. Jól tudod, az a garázs mögötti fél méteres sáv (amit, igaz, 
újabban csicsókával, tormával dugdostál tele) az én málnalige-
tem. Ez a garázs mögötti semmis sáv az én PaIl,icsom itt Üjvidéken.  

Tényleg nem értelek. Megőrültél? Éppen ezek az ártatlanul cinci- 
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gó, síró, kis szakajtók voltak az utadban. Miért nem tüzeled be  a 
könyveidet?  

Tüzelem. Már tervet is készítettem: két év alatt szépen fel-
tüzelem könyvtáram holt állagát. Végül is csak egy közepes utazó-
ládára valót hagyok meg. Jó öreg tanárom kóválygott egy ilyen  

vasalt könyvesládával a világban sosem is lehorgonyozva. Tüze-
lem, szép lassan tüzelem.  

Akkor meg mi a fenéért kellett a málnáskosarakat is fel-
tüzelned? Mondom, nem értelek, nem, egyáltalán.  

Tegnap 
 

- 

Mi volt tegnap?  
Tegnap voltam a városban  .. . 
Jobb is, ha begyalogolsz néha, mint hogy itt gubbassz és  

unalmadban ilyen őriiltségeket csinálsz. Észrevettem én már, hogy  
eláraszt bennünket a pörnyés hamu, csak nem volt id đm végére  
járnia dolognak. De mi köze a te sétafikálásodnak, a városnak  
az én kis palicsi kosaraimhoz? Mi? Mondd már, mert sikítok.  

Tegnap begyalogoltam a városba ... Képzeld, kedves,  a 
vakvágány szemétdombján láttam egy még t űrhető  állapotban  le-
vő , fekete diplomatatáskát. Azt hiszem, ez az els ő  szemétre do-
bott diplomatatáska. Érezni lehetett, még a vakvágány, a szemét-
terep is meglepődött, megilletődött. Sokáig nézegettem, di nem  
mertem kinyitni. Szerinted, mi lehetett benne? Netán id őzítve  
volt?  

Kérlek, most az egyszer ne kezdi el másról beszélni. Azt  

kérdeztem, miért tüzelted be a málnáskosarakat. Te erre azt felel-
ted, begyalogoltál a városba, és közben a vakvágányon láttál egy  

szemétre hajított diplomatatáskát. Ez egyszer űen észbontó! Ezt  
már valóban képtelen vagyok követni, belehülyülök ezekbe az  ál-
landó oldalazásaidba.  

Voltam a városban, és betértem az áruházba is.  

Mi a fenét kerestél már megint ott? Nem megegyeztünk,  

hogy nem mész többé oda? Hagyod a fenébe azt az egész áruház-
histбriát: „egyetlen metaforádat".  

Fáztam. Előbb a templomba mentem, beültem az öregasz-
szonyok közé, de Ott még hidegebb volt, mint kint az utcán. Csak  

az öregasszonyok üveg olvasófüzérei csörögtek. Nem maradt más  

hátra, mint: az áruház. Gondoltam, éppen csak körülnézek a föld-
szinti gombosztályon.  

Gombosztályon?  
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Tudod, régi álmom, csinálni egy gombantikváriumot ... Nem  

emlékszel, meséltem, egyszer Párizsban láttam egy kis gombosbol-
tot. Legalább már száz éve csak gamљbal foglalkozott az a famí-
lia, valamelyik ősüknek tán gombgyára, gombüzeme is lehetett, és  

minden bizonnyal folyamatosan foglalkozhattak gombbehúzással  

is. A világ összes gombjából volt ott négyes, hatos vagy tizenket-
tes sorozat, vagy legalább egyetlenegy példány. A legizgalmasab-
bak azok a hatalmas dobozok, ládák voltak, amelyekben ömleszt-
ve hevert mázsaszámra :mindenféle gomb, gombocska. Alltam ab-
ban a kis, hűs boltban és éreztem, ott mind megtalálhatam gye-
rekkarom lepattant, elveszett, hiába keresett gyöngyház, fa-, 
agancs- és bakelitgambja ~it. Mint a mese Jancsija és Juliskája az el-
szórt 'kavicsokon, szépen visszalépkedhettem gyerekkoromba. Fél  

óra se kellett, hogy összeállítsam legjobb gombfoci-válogatottamat.  

Egykor könyvesboltot szerettem volna, m űvészeti tárgyakkal,  
könyvekkel kereskedő  antikváriumot, most már inkább csak egy 
tenyérnyi gombosboltot. Gimbelem-gombolom lenne a neve, vagy 

ATOMGOMB(a)  

Már megint őrjítően oldalazol, kedves, szöksz szanaszét, 
szöksz minden irányba. Miért tüzelted be kis málnáskosaraimat?! 

És ahogy ott piszmogtam az áruház szegényes gombosztá-
lyán, turkáltam az ömlesztett, lila m űanyaggombok között, akár 
a rajzfilmek Gonzalesa, elsüvített mellettem Kobalt Karcsi, az áru-
házi patkány, majd hirtelen visszafordult, és csikorogva lefékezett 
mellettem. Hol vagy, kiskomám, kiáltozta. Hala fenében bujdo-
sol? Végre! Csakhogy előkeveredtél! Mi a probléma, Kobalttkám, 
kérdeztem zavartan. Egy sajnálatos sztori történt itt tegnap, mond-
ta arcomba lihegve. Akaratom ellenére én is belekeveredtem, s őt 
ha jobban meggondolom, én idéztem el ő  az egészet. Nem értelek, 
mondtam. Kobalt végre kifújta magát, és belém karolva nyugod-
tabban, érthetőbben folytatta storyját. A horgász-, majd a fegy-
verosztályon nézelődtem épp, mondta Kobalt. Új villantók érkez-
ták, orosz vadászpuskák, egy fantasztikus véset ű  kanadai win-
chester, kínai vadászkések, bicskák. Valaki vívó (vagy méhész) 
álarcokat próbálgatott, többen körülállták, heccelték. Akkor egy 
ember hajolt át az üvegpulton. Felt űnt nagyon elhasznált, elgyö-
tört ruhája. Pontosan látszott, már hosszabb ideje ruhájában al-
szik, és nem biztos, hogy ágyban. Szóval, behajolt, be, kissé job- 
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bon, mint általában a kuncsaftok. Az els ő  pillanatban azt hittem, 
fegyvert akar lopni, rabolni. Közelebb léptem. És ebben a lépés-
ben még egyformán volt 'benne az, hogy ha elemei egy browningot, 
falazok neki, de az is, hogy elgáncsolom, ha futni kezd. Halkan 
azt kérdezte, van-e szájkosaruk? Van, mondta az elárusító. Jól 
tudod, mondta Kobalt, nagy kutyabolond, kutyabuzi vagyok. Ter-
mészetes tehát, hogy még közelebb nyomultam hozzájuk. Az igaz-
ság az, hogy a szájkosarak jobban érdekelnek, mint a fegyverek. 
Az elárusító a pult alá nyúlt, és az üveglapra dobott egy zsíros 
fekete bőrből készült szájkosarat. A figura utánakapott, és valami 
furcsa, hirtelen mozdulattal az arcához emelte. Megkísérelte bele-
dugni a fejét, de csak az álla fért bele. Sz бval de facto felpróbálta 
a szájkosarat. Ez, mondanom sem kell, kissé megzavart, noha ak-
kor felnevettem, akkor tetszett az ürge váratlan mozdulatá Azt 
gondoltam, a kereskedőt, engem, a szájtátit ugrat, akar megnevet-
tetni gesztusával. Aztán meg arra gondoltam, lám mennyire sze-
reti 'kwtyáját, teljesen azonosult vele. Nagyobbat kért. Majd még 
nagyobbat. Végül talált egyet, ami pontosan neki való volt, amit 
akárha az ő  fejére, az ő  szájára szabtak volna. Fizetett, és kezében 
a sárga szíjból és nikkelezett drótból font +kosárral lesétált az áru-
ház vendéglőjébe. Az egyik szabad asztalra dobta, italt rendelt. 
Az első  korty után meredten, mind üvegesebb szemmel kezdte bá-
mulni a kosarat. Fura csendélet volt az ott a damasztterít őn: egy 
pohár konyak, egy piros-fehér sótart б , egy szájkosár. Odaültem 
mellé. Nehezen indult a konverzáci б, ha azt a tapogató kérdé-
seimmel ösztökélt, félig artikulált makogást, nyögést egyáltalán 
konverzációnak lehet nevezni. Kínlódva, verejtékezve beszélt, érez-
ni lehetett, ezeregy görcs al бl kell feloldoznia minden szót. Mi-
lyen kutyája van, kérdeztem közömbösséget szintelve. Dog? Nekem 
is dogom van. Dán? Német? Nekem is ideje lenne már vennem 
egy szájkosarat. Szép, hatalmas pofája van a dogoknak. Barátom 
dogmatikusoknak nevezi őket. Hahaha! Nem dogja van? Nem, 
mondta. Bernáthegyi? Nem. Újfundlandi? A legkülönösebb kutya 
tán az újfundlandi, bár igazán nem ismerem a természetét. Félre-
sikerült, nagy, albün б  pofája izgatja a fantáziámat. Mintha csak 
dülledt bulldog és kecses agár .keresztezéséb ől született volna. A 
múltkor itt, Újvidéken is láttam egy nőstényt. Nem újfundlandi? 
Boxer? Nem. Nem boxer? Fél órája faggattam már, mire kide-
rült, egyáltalán nincs is kutyája. Még csak macskája sincs. Sem-
mije sincs. Már éppen faképnél akartam hagyni, amikor, mintha 
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csak vért kezdene el köhögni, hányni, megindult bel őle a beszéd. 
Nehezen tudtam követni, teljes egészében nem is értettem meg a 
meséjét. Egy börtönről volt szó. De nem értettem pontasan, hdl is  
volt az a börtön. És azt sem, hogy ő  rab volt-e ott vagy netán  
börtönőr, vagy egyik sem, hanem neki is úgy mesélték az esetet,  
mondjuk egy másik börtönben.  

Különös egy börtön lehetett, az szent. Földieper- és részben mál-
natermesztéssel foglalkoztak. Hatalmas földieperföldjei voltak a  
fegyháznak. És a fegyencek f ő  foglalkozása a földieper szedése,  
szüretelése volt.  

Már akkor megkérdeztem Kobalt Karcsit, mibe szedték a földi-
epret, szilkébe, kosárba, ládába vagy m űanyag edényekbe, de nem  
hallotta meg a kérdésemet, vagy pedig komolytalannak vélhette,  
nem odavágónak ítélhette meg, nem tudom. Az a börtön valójá-
ban a fiatalkorú bűnözők börtöne volt. És a gyerekek szájkosár-
ral a szájukon szüretelték a földiepret. El őbb úgy hittem, azt akar-
ja mondani: szájkosárba szedték, de aztán nyomatékosan megismé-
telte: szájkosárban. Szájkosárban, nehogy egyenek közben. Azóta,  
mondta Kobalt, nem tudok szabadulni attól a képt ől: végtelen  
földieperföldek és a többszáz négykézláb mászó, szájkosaras gye-
rek ... Egy pillanatra az volt az érzésem, folytatta Kobalt Kar-
csi, az illető  most szabadulhatott a börtönb ől (börtönben lett nagy-
korúvá is, persze). És most már nem tud szájkosár nélkül. Fizetett. 
Majd hirtelen, nagy szakértelemmel, felkapcsolta arcára a szájko-
sarat, és távozott. Még csak az hiányzik, hogy négykézlábra eresz-
kedjen itt, a korpaszín műmárványon, gondoltam, mondta Kobalt. 
Egy ideig az első  emeleten körözött a pánikszer űen vásárló tömeg  
nagy megrökönyödésére. Észrevétlenül követtem. Azon t űnődtem,  
ha nem tesznek szájkosarat azokra a gyerekekre, akkor, lévén éhe-
sek, halálra zabálják magukat ... Hozzá akartam lépni. Gondol-
tam belekarolok és kivezetem az áruházból, megkísérelem levetet-
ni vele a szájkosarat. De magam sem tudom miért, nem ezt tet-
tem, hanem feltelefonáltam az áruház igazgatójának. Egy őrült  
mászkál az elsó emeleten, mondtam. A főnök azonnal kihívta a  
mentđket. Tfz perc sem múlt el, máris ráhúzták a kényszerzub-
bonyt. Félelmetesen nézett ki szegény, ahogy szájkosárral, fak б ,  
mocskos kényszerzubbonyba kötve fetrengett Ott, a korpaszín m ű-
rnárványon. Ahogy elszállították, egy manekent küldött értem az  
igazgató. Felmentem hozzá. FagylaIlttal 'kínáltak. Szerencsére  vaní-
liással, csokoládéssal, rumossal és nem földnepressel, málnással.  
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Még azon melegében el akartam mesélni neki, mi is történt val б-
jában, él akartam mesélni neki azt a döbbenetes földieperszüretet,  

de csak legyintett. Aztán azzal próbálkoztam, hogy el őadom neki  
(netán egy megfelelő  sarkot találna) a gombantikvárium, az  
ATOMGOMB(a) tervét, de arra is csak legyintett. Akkor, közben  

észrevétlenül a maneken térdére csúsztatva tenyeremet, azt kérdez-
tem, kényszerzubbonyt miért nem árulnak?  

KЁNYSZERZUBBONYOSZTÁLY!  

Csapzott, habzó szájú manekenek reklámoznák, azt hiszem, nagy  

visszhangja lenne. Akár az egész áruházat is szakosíthatnák. Az  

első  áruház lenne a világon, amely kizárólag kényszerzubbonyokat  

árusítana. Az igazgatб  ismét csak legyintett. Megszokta már ha-
sonlб, meredek ajánlataimat, ahogy ő  mondja, lila ötleteimet. Vé-
gül, amikor kimerítettem témáimat, megmondta, miiért is hivatott  

fel tulajdonképpen az áruház tetején, tujaligetek között lev ő , pazar  
irodájába.  

Szeretne áruházi detektívként alkalmazni.  
Szabбdtam, téged említettelek. Mondtam, te emelted vidéki áru-

házunkat irodalmunk egyik fontos me гtaforájává, te vagy az igazi  
szakértője, specialistája, én már cšak a te novelláid hatására kerül-
tem, szoktam oda, én valójában egyik áruház-novellád h őse va-
gyok csupán, ahogy te szoiktad mondani, egy közönséges áruházi  

patkány. De semmi som érdekelte. Kivert a verejték. A maneken,  

hiába szorítottam mind görcsösebben a combját az asztal alatt, vi-
hogott. Megjegyezte, hallott már áruháznovelláidr бl, áruházver-
seidről, sőt arrбl is értesült, hogy egy áruház vonatkozású drámá-
dat hamarosan műsorra tűzi a színház. De neki rám, Kobalt Kar-
csira van szüksége. Ugyanis ez business, nem m űvészet. Business,  
nem művészet, ismételgette.  

Azóta itt dolgozom, mondta fanyar mosolyra húzva ajkát Ko-
balt. Gyerekkoromban gyakran fantáziáltam arr бl, detektív le-
szek, de arra sosem gondoltam, hogy éppen áruházi detektív. Reg-
geltől estig szédelgek az emeletek között. Néha, ha úgy 'kívánja a  

helyzet, még a lépcsőkorláton is lecsúszok. Ajanlatot tettem, szerel-
jenek fel számomra az emeletek között egy olyan cs őféleséget, mint  
amilyenen a tűzaltбk szoktak lecsúszni tűz esetén. Behúzódok a  
szőnyegosztályra, és néha átalszom az egész napot. Olykor kávé-
zom a manekenekkel, egyet-egyet becsalok a textil- vagy szivacs- 
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raktárba. Ha véletlenül ráfutok az igazgatóra, azonnal bonyolult  
tiikör- és tévérendszerékr ől, újfajta periszkópokról, lehallgatóké-
szúlékekről kezdek értekezni néki. Az elárusítón ők és a manekenek  
azt mondják, nagyon meg van velem elégedve. Profi áruházi de-
tektívnek tart, az áruházak Sherlock Hblmesának becéz  .. . 

Sehogyan sem sikerült megszakítanom Kobalt szövegét. Néha  
úgy tűnik, félóráig is képes lélegzetvételnyi szünet nélkül szöve-
gelni. A szövegelés kétéltűje. Nem maradt más hátra, szб  nélkül  
faképnél hagyni. Kirohantam a sugárútra, és bevágtam magam egy  
taxiba. Nem tudom, miért, de az volt az érzésem, ha maradok, az  
áruházi patkánybál áruházi detektívvé avanzsált Kobalt Karcsi  
engem is kényszerzubbonyba köttet.  

— És iitthon első  dolgod volt betüzelni kis, cincogó málnás-  és 
földiepreskosaraimat?  

Igen.  
Hát, ha jobban meggondolom, Kobalt Karcsi barátoddal  

előbb-utóbb fakó ІknуѕzегzuььоПуьа n  fogtok hajlongni egymás  
előtt, mint két szamuráj, ha kényszerzubbonyban egyáltalán meg  
lehet hajolni ... Nem tudom, de egy-egy olyan szájkosár, olyan  
vastag szijakbá1 meg nikkelezett drótokból font szájkosár min-
denféleképpen elkelne nektek. Meg őrül a szövegeitektől az ember.  
A szövegelés kétéltűi! Lassan már félni kezdik, végül is nemcsak  
titeket, miközbeл  sikítozva, üvöltözve követelem rajtatok málnás-
és földiepreskosárkáimat, engemet is kényszerzubbonyba, mocskos,  
fakó kényszerzubbonyba fognak kötni. Sikítozva, üvöltözve köve-
telem őket, még énrám is rám nem szíjaznak egy olyan má'na- és  

földieperízű  szájkosarat. És habozva, nyáladzva nyalom majd  
a szíjakat, n,ikkéldxбto.kat, nyalom, mint a fagylaltot. Most meg  

hová mész? !  
A vakvágányra. Mégiscsak kinyitom azt a diplomatatáskát  

ott, a szemétdombon  .. . 
Kinyitod, és hogy, hogynem, ismét csak Kobalt Karcsinál  

fogsz kikötni az áruházban, diplomatatáskával a kezedben ... S.i-
kítak! Sikítok!  



KIVÉGZÉSEM PILLANATAI 

VARGA ZOLTÁN  

Mire megérkeztek, jó ideje várdk már rátok, nem lep meg  a 
csengetés hangja. Nyitva van, kiáltom ki hangosan, cseppet sem  

csodálkozom, hogy az éjszaka kell ős közepén kerül sora іlátoga-
tásra. Ezért is hagytam nyitva az ajtót, meg a lámpát ,is égve az 
előszobában, ne kelljen az ágyból fölikelnem. Ugyanezért égetem 
magam mellett is az olvasólámpát, hogy zavartalanul tájékozódhas-
satok, akadálytalanul férk бzhessetdk hozzám. Mindjárta bejára-
ton kiszűrődő  fénnyel is megnyugtatni igyekezve az érkez őket: 
nem védekezem, nem kell tartanotok semmiféle csapdát бl. Ámbár 
nyilván eleve tisztában vagytok vele, hogy tudom, el őletek úgy-
sem m enekülhewk. Árulónak tekintetek ugyan, de naivnak bizo-
nyára nem hisztek, még kevésbé gyávának. És annyira minden-
képpen ismertek, hogy tudjátok, kihez jöttök: olyan valakihez, 
aki felkészült az ítéletére. 

Nem mintha valóban árulónak is érezném magam. Mármint a 
szó mélyвbb, morális értelmében, hiszen még azt sem tudom, lé-
tezhet-e olyan helyzet, amelyben ilyen érzés egyaltalán indokolt 
lehet, „áru'lб", „árulás", ugyan már, ezek a fogalmak jobbára a b űn-
bakkeresés szempontjából hasznosak, valójában azonban minden 
igazi tartalom nélkül valбk, vagy legalábbis elavultak, meghala-
dottalk, akárcsak viszonyítási alapjuk, a hűség fogalma — na és 
ahhoz, hogy árulónak, más szбval hű tlerrnеk érezhessem magamat, 
feltétlenül tudnom kellene, mihez kellett volna h űnek maradnom. 
Nem kihez vagy kikhez tehát. Hozzátok, elismerem, csakugyan 
nem maradtam az, sőt alighanem hátsó szándékkal is férk őztem 
be közétek, így akár kém is lehetek, de hát személy, szem бlyek, 
csoport, önmagában kevés az áruláshoz, ehhez valamilyen megva-
lбsítandб, tehát elárulhatd cél, „ügy" is kellene. Csakhogy nekünk  
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— legalábbis most, az ajtónyitást és a közeled ő  lépteket hallva  
nekem így tűnik — semmiféle ügyünk sincs, nem is vala soha.  
Még ha hisztek is ennek létezésében, és ezért ennek ,megfelel ően ns  
bántok cl velem, soha le nem tett eskünk szellemében, összetarto-
zásurnk belső  logikájának megfelel ően.  

Még külön a te érkezésed is ennek felel meg. Mert mára lépteid-
ről rád ismerek, elsőnek is tűnsz fel az ajtókeretben. Nyomodban  
kísérőddel, egy jól megtermett fekete szakáillas férfival, ismeretlen  
ismerősömmel, mondhatnám, mivel leginkább még arra a mindösz-
sze két-hárоmszbr látott kosárlabdaedzőre hasonlít, akivel, nem  
tudom, váltottam-e tíz szót, pillanatnyi, de természetesen ezúttal  
is véglegesnek hitt szeret őd barátjára, anélkül, hogy okvetlenül  ő  
lenne —arcvonásai legalábbis a legcsekélyebb jelét sem árulják  
el semmiféle ráismerésnek. Amennyiben tehát mégis ő  lenne, lát-
hatólag nem tartja szükségesnek ismer ős voltára emlékeztetrni; én  
sem, valójában nem is érdekel, kettőtök közül, mint sajnos mindig,  
ezúttal is te érdekelsz csak. Külön a szereped, az önként vagy  
kényszerűségből vállalt feladatod, mivel a hanyagul karodra akasz-
tott fegyver félreérthetetlenül arra vall, hogy te leszel az ítélet  
végrehajtója. Csodálkozni inkább csak a fegyver jellegén csodál-
kozom: ahogy vadász módra tartod, leginkább még a vadnyugati  

filmek jobbára lóhátrбl használt vv ~i.nchesterére hasonlít, pedig egy  
korszerű , szétszedhető  és hegedutakban feltűnés nélkül szállítható  
géppisztoly sokkal inkább megfelelne céljának, gondolom mind-
járt. Mielőtt az jutna az eszembe, hogy amennyiben te választot-
tad magadnak, úgy ez tagadhatatlanul mindig is sokra tartott j б  
ízlésedre vall, úgy is, hagy nem takargatsz semmit, de úgy is, hogy  

mállőzni kívánod a szitává lövés szükségtelenül véres mumrkáját —  
lehet, hogy fiinnyásságból, de lehet, hogy — mert ismersz — tu-
dod, nem menekülök, kívánságodra akár mozdulatlanul is kész  
vagyok bevárni az ítélet végrehajtásához elegend ő  egyetlen lövést.  
Kísérődnél nem látok fegyvert, hacsak nem lapul a zsebében, nyil-
ván lapul is , akár azért, hogy szükség esetén befejezze a munkát,  

végtére is, úgy tudora, e téren kezd ő  vagy még, sikár azért, hogy  
téged sakkban tarthasson. Vagy ćppen leszámoljon veled, ha netán  
mégis meggondolnád magadat, csődöt mondana az akarater őd,  
cserben hagynának az idegeid, mindegy minek is mondjuk. Mert,  

persze, az sem véletlen (mint ahogy semmi som véletlen itt), hogy  
ketten jöttetek: miindenképpen így kivánja ezt a feladat komoly-
sága, ezt követelik a konispiráci б, a „ne bízz meg senkiben" kötе - 
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lező  szabályalj általában is, na meg, kissé talán fellengz ősen szól-
va, külön az életemben betdltött szereped is, túl azon, hogy egy  
ideig .a. feleségemnek mondhattalak, ez talán nem is éppen a leg-
fontosabb, elvégre egy kapcsolat törvényessége nem jelenti arcnak  

feltétlen szorosságát is, sakkal inikább dönt ő  itt — s ezzel csopor-
tunk valamennyi tagja többé-kevésbé tisztában is van — hogy  
kapcsolatunknak az a szorossága, amit egy id őben, ki tudja miért,  
miixiketten szükségesynek tartottunk a törvényesség pecsétjével  el-
ltni, annalk közös megegyezésseQ történ ő  felszámolása és sokbani  
átminősülése után is fennmaradt, sorozatvet őként üzeanelő  szerető-
cseréid, sőt alighanem aakaratod ellenére is. Nyilván akaratod elle-
nére, ami mtindjárt azt is megmagyarázná, miért vállaltad önként  
az ítéletvégnehajtást, vagy ha mégsem önként vál altod, azt ma-
gyarázza meg, miért tartották a többiek szükségesnek vele téged  

megbízni. Lehet, hogy némi vonakodásod ellenére, de mégis össz-
hangban hajlamaiddal. Legalábbis én nemegyszer gondoltam már  
rá, hogy te, ha „emberedre ákadnál", képes lennél lábujjhegyen  

járni 'körülötte, visszafojtott lélegzettel figyelni, amint dolgozik,  
vagy inkáblb „munkájába mélyed", hogy ne mondjam „temetke-
zilk", esetleg patriarchálisan mediterrán alázattal masni meg a  l
bt, ha úgy .kívánja, elszenvedni fizetségül járó ütéseit és rúgásait  
is. Ugyanúgy, ahogy lehetnél akár ünnepelt operettprimnadonna is,  

például a századforduló táján, akinek arannyal áttört cip őcskéjé-
ből részeg huszártiszteik isszák a pezsg őt, mint ahogy lehettél vol-
na, valamivel korábban, Aszpáziia is, Peri іК lészé, az álllaxnférfiié,  
orgiák főszereplője, Kleopátraként, Pampadourként, Marie An-
гaimetve-ként mámorosan kiáltva „utánam az özönvíz!", de visel-
hetted volna Izabella hercegnő  mind koszosabb ingét is, fogahmad-
hoz híven az ostromlott vár elestét várva, 'képes lettél volna csont-
tá asznia böjtöléstől, átadni magad a legképtélenebb önsanyar-
gatás gyönyörcinek, üdvösség reményében csókolni bélpoklosak  

fiekélyeit, égi hangokat hallani, kiütköztetni testeden a stigmákat,  

Jeanne d'Arcként vezetni gy őzelemre hadseregedet, és utána sz ű-
zeи  (!) máglyára menni, Charlotte Corday-kánt szám оlná le Ma-
rat-val. Vagy éppen robogó autóból tüzelni goly бszóróvai a ki-
választott célra, benzinnel önteni le magad, eleven fáklyává válni,  

merő  ,altru'izmusbбl helyezni el pdkolgépeket áruházakban, vasút-
állomásioik csomagmegőrzőiben, szuperszбnikus gépek poggyászteré-
ben, beüylni egy többszáz kiló dinamittal megrakott teherautó  
vdlánja mellé. Lehazudni az égr ől a csillagokat, vagy meghalni  
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az igazságért, aszerint, hogy fékezhetetlenséged számára az éppen 
adott személyben vagy csoportban testet ölt ő  іКјјІv1g milyen sze-
repet kínál. Mert valójában mindezek hiján teremted csak neg 
magadnak azt a permanens felfokozottságot, amit kérész élet ű  
szeretőid külön-külön nem, de összességükben (egymásutniságtk-
ban és sahaseш  párhuzamosságukban, ami roppant fontos) nyújta-
nаk neked. Úgyhogy, amit most vállaltál, végre feladata számod-
ra, egyfajta beteljesülés ... És ha meggondolom, a többiek шΡs, bn-
zonyára ők is így vannak ezzel. Lévén csoportunk olyan „ügy n l-
küliek" formálisan soha meg nem alakult gyülekezete, sejtje, vörös, 
narancs, sárga, zöld, kék, ibolya vagy éppen püspöklila brigádja, 
akik cél, feladat, imegbízatás, egyszóval ügy nélkül, ;kegyetlenül 
szenvednek. Magától értetődő  hát, hogy valiamennyiian kapva kap-
janak az ügyemen, azt tegyék meg a maguk ügyévé. Márn int,  

hogy megbüntessenek árulásomért. 
Mert amint feltűntök az ajtóban, egyszerre az árulásom mibem-

léte Fis nyilvánvaló ,el őttem. Az ns ,  hogy okod van a bosszúra: vég-
tére is én jó néhány írásomhoz használtalak fel modellként, egy-
néhányat meg is jelentettem közülük, na meg másokról is írtani  
még a csoportbeliek közül. Annak megfelel ően, hogy kapcsolatunk 
folyamán, ideértve annak legmagasabb h őfokra beállított szaka-
szt is, én téged szüntelenül tanulmányoztalak, boncasztalra fek-
tettelek, elemeidre szedtelek, mikroszkóp tárgylencséje аl helyez-
hető  hártyavékony metszeteket készítettem bel őled, s többé-kevés-
bé, aszernnt, hogy mennyire voltak érdekesek számomra, ezt tet-
tem a többiekkel is. És hát megbocsátható-e vajon, hogy valakinek, 
ajki maga is ügy híján tagja az ügy nélküliek brigádjának (nevez-
zük csoportunkat ennek talán) a maga külön ügye mégis megle-
gyen? Nyi Іlván nem. Még ha nekem a magam külön ügyét, bár-
mennyire megbocsáthatatlan legyen is ez számovakra, eszembe sincs 
bűnnek érezni. Miért érezném? Azért mondjak le talán a magam  
külön ügyéről, amiiért ti képtelenek vagytok a magatokéra  rta-
llni? Amiért ügy nélküliek vagytok, hogy ne mondjam, ügyetle-
nek, ügyefogyottak ... B űnösne'k tehát nem érzem magam, de ár-
tatlannak sem. Inkább olyannak csak, akinek elkerülhetetlenül  a 
bűnbak szerepe jutott.  

Ezért is érzem magam mintegy a saját ügyemen :kívül állónak. 
Legcsekélyebb indíttatást se fedezve föl magamban a menekülésre. 

Szia, megjöttünk, hallom közben a hangod, bársonyosan meleg, 
mint mindig. Pontosabban szólva, mint többnyire, ha engem kö- 
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szöntesz, azt a megkülönböztetett bánásmódot fejezve ki most is,  

ami mindenekelőtt alighanem a magam külön ügyének szól és  
szólt mindig Fis, tehát az árulásomnak, amiért most meg kell b űn-
hődnöm. Sziasztok, köszönök vissza, nem is er őltetve különöseb-
ben a barátságos hangot, inkább magától találok rá, mire els ő  pil-
lamtásra marconásak tetsz ő  kísérőd is 1ћivilLњntja egészséges fehér 
fogait sötét szakálla keretéb ől. Mégiscsak a kosárlabdaedz ő , gon-
dolom, sőt az is felmеrül, hátha most ő  a szeretőd, elvégre a ba-
rátjáról néhány hete hallottam ugyanezt, azóta a kép változhatott 
is. Egy-két pillanatig ez érdekel a legjobban, sokkal (inkábba vár-
ható leszámolásnál. Aztán az jut eszembe, mégiscsak illene, hogy  

felkeljek, elétek menjek, félütemnyi lemaradással érzékelem csak,  

hogy erre most képtelen vagyok, valósággal bénultnak érzem ma-
gasra, anélkül, hogy állapotomat a félelemmel magyaráz гnám. Sem-
miképp se, állapítom meg, inkább csak semmi értelmét sem látom 
megmozdulni egy olyan aktus miatt, amelynek a végkifejlete is-
mét csak fekvő  helyzet lesz.  

Ne haragudjatok, hogy nem kelek föl, elnézést is kérek mind-
járt. Nem, dehogy is, maradj csak, mosolyodsz el megért ően, szinte  
melegen, úgy csináljuk majd, ahogy a legkönnyebb neked. Még
mindig az ajtóban vagy, most indulsz felém, a másuk helyesl ő leg 
bólint, továbbra is barátságos mosolyában az együttérzés megnyug-
tatni igyekező  bagatellizálással keveredik, aztán megkérdez, szük-
séged van-e a segítségére. Kösz, hárítod el, azt hiszem egyedül is 
megy. Ugye, Roblikám, minden rendben lesz, fordulsz aztán hoz-
zám, de ha úgy gondolod, hogy szükség lesz rá, lefoghat, mondd 
meg nyugodtan. Ugyan már, válaszolom, igazán rendes vagy, fe-
leled, tudtam, hogy számíthatok rád. És hát ez a kett đn;k dolga, 
igaz?, érinted meg aztán könnyedén az arcomat hozzám érkezve, 
de közben futólag hátrapillantasz, úgyhogy megjegyzésed va! бjá-
ban mindkettőnknek szál. Akkor én talán kint is megvárhatnálak. 
feleli amaz, barátságos baritonja most mintha egy kicsit érdesebb 
lenne, ugyan már, ne légy gyerek, hangodban most mintha ott 
bujkálna egy csöppnyi ingerültség is, nem arról van szó, mintha  
zavarmál... Mégiscsak a szeret őd, merül fel bennem újra, hama-
rosan be is vallod majd, illetve egy idő  múlva nyilván úgy kezdesz  
majd beszé+lnn róla, mintha említetted volna smár, azaz kezdenél, 
hizonyára, amennyiben valamilyen el őre nem látott esemény foly-
tan az utolsó pillanatban változás állna be a mai programban. De  

talán le is ülhetnél, szólsz hátra hirtelen, miközben magad is he- 
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lyet fоg+lalsz az ágyam szélén, remélem, semmi kifogásod, hogy  
utólagos beleegyezéseddel hellyel kínáltam ... Amaz neon ül 1e, 
hanem a fal felé fordulva egy képet kezd el tanulmányozni, in-
kább а  pillanatnyilag kívülrekedtek zavarával, semmint valóságas  
érdeklődéssel. Nem ellenszenves, nem is igazán ellenséges, de ha  
mégis menekülni akarnék, veled szemben aligha számíthatnék  a 
segítségére, állapítom meg miel őtt a tekintetem visszatérne rád.  

Valójában a hangoddal fordítasz újra önmagad felé A hangod-
dal, amely ezután méginkább halkra, bizalmasan duruzsolóra vált,  
most nekem szól csak, puha vattacsomagolásként ölel körül, ezer-
félének megismert tekintetednok melegséget árasztó valtozatát kap-
csolod be, szemed kékje sötétté mélyül, máskar megfügyelt tárgyi-
lagos szürkéjével vagy támadó zöldjével szemben. Mialatt megkér-
ded, jól vagyok-e (kösz, a körülanényakhez képest jól, válaszolom),  
aziránt érdeklődsz, rég váram-e már, hogy megjöjjetek. Nem, vá-
laszolom, amint látod, kibírtam, de mivel kezdettbl fogva tudom,  
hogy jönni fogtok, jöhettetek volna el őbb is. Jaj, Rabfikám, hát  
sehogy se ment, hidd el, nem ment, pedig annyiszor ,készültem már,  
jobban mondva készültünk (mégiscsak a szeret őd), borzasztó, hogy  
sehogy se sikerül hozzád eljutni, meg hát most ,is rohanok, pedig  
úgy meg tudnék ülni most nálad, ki kellene egyszer beszélgetni  
magunkat, annyi mindent tudnék mesélni. Te, azért egyszer  
majd ... Sajnos most, nyúlsz aztán a valamivel előbb (pontosan  
nem tudom, mikor) mellém fektetett winchester után, a másik diszk-
réten sürgető  köhentésére (persze hogy a szeret őd), időközben át-
sétált a szoba túloldalára egy másik kép elé, de azért csak mondd  
meg nyugodtan, hogyan szeretnéd. Ha arra gondolsz, hogy fejbe-e  

vagy szívbe, hát nekem igazára mindegy, felelem, amikor meg to-
vább erősködsz, hogy mondjam csak, mert neked ugyanúgy mind-
egy lehet, egyszerre bosszúság fog el. Talán mert mindig is a fe-
jet tartottam a f ő  testrésznek, meggy őződésem szerint joggal, a  
többi arra való, hogy a fejet hordozza, táplálja,információkkal,  
élményekkel lássa el, nyilván ezért s, hogy számumra a l őfegyver-
rel való kivégzés egyenl ő  a főbelövéssel, élvégre a csapást a f ő -
erőkre kell mérni. Ennyire igazán ismerhetnéd az ízlésemet, mon-
danám hát, aztán mégis arra gondalak, miért ne igazodhatnék én  
a tiedhez: szívbe talán stílszer űbb lenne. Én is erre gondoltam,  
mosolyodsz el, ajkad puhán érint meg, miel őtt arra kérnél, gom-
boljam ki a pizsamámat, honlakod koncentráltan ráncolod, uj-
jaid a bordáimat számolják, nem hiába voltál orvastanhallgat б  is  
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egy idеig, még .a winchester csövét is úgy illeszted fölém hajolva  

a mellemre, mintha sztetostikóp lenne, pár centi hézagot azért  

hagyhatnál, nemcsak a fém kellemetlen hidege miatt, hanem mert  
fielülről a tusára nehezedve úgy nekem feszíted, hogy szinte fáj  

is. Micsoda nevetséges, avult fegyver, gondolom ,már-már dühö-
sen, honnan is szedted, nyiMván ezt is eredetieskedésb ől választot-
tad, pedig leginkább mégis egy hangfogós pisztoly illene ide, de  

hát hiába, ez már csak így van, a valóságba mindig becsúszik né-
hány esetleges mozzanat, oda nem ill ő  elem, akárcsak az álomba.  
Álomnak mellesleg ez az egész nem is lenne úgy igazán Lidérces,  

inkabb mérsékelten hátborzangat б  csak, talán enyhén giccsbe hajló 
is, ámbár ha túllendülhetnék a most következ ő  kritikus pillana-
ton, ha valahogy kicselezve ezt a helyzetet, átsurranhatnék a lét  

túloldalára, kell ő  rutinnal ezt akár semlegesíteni is lehetne, úgy-
bogY .. .  
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TOTH BUBORA ISTVÁN  

Az oroszoknál állt a forradalom, mi pedig lepakoltunk az olasz  
frontra. 1918. március 15-én indultunk cl gyalog.  

Mielőtt az olasz fronton történtekr ől írnék, megemlítek még  
néhány eseményt, amit Galíciában láttam.  

Amelyük faluban megfordultam, amíg ott voltunk a mi itt-
honi viszonyainkhoz hasonlítva, mindenhol nagy elmaradottságot  
láttam. Pedig a mi falunkban sem volt még egyetlen utcában sem  
téglajárda akkor. Szárat, szalmát szórtak a járdákra, ha nagy volt  

a sár, hegy le ne húzza a lábbelit az ember lábáról. Összevissza áll-
tak a házak, egyik keletnek, másik nyugatnak nézett. Kinek hogy  

felelt meg legjobban. A porták nem voltak egymástól elkerítve.  
Rendezetlen összevisszaságban épült a falu. Maguk gyártotta ko-
csikon jártak. Kézzel őrölték két kerek k ő  között a rizst, amibő l  
a kenyerük volt. Házfalaik fából voltak. Nagy, lapos tetej ű  ba-
nyakemencében fűtöttek, és amikor megjött a tél ,  éjjel annak  a 
tetején aludtak, ahányan fölfértek rá. Nagyon egyszer ű , primitív 
életük volt. Fő  táplálékuk a krumpli, bab, tej és rozskenyér volt, 
melléje zöldségféle. A tisztaság nem volt nagyon elterjedt szaká-
suk. Maguk szőtte ruhában jártak. De vézna, hitvány asszonyt  
vagy gyereket nemigen lehetett köztük látni. Egészséges, pufók, 
egyformán maszatos, szutykos kép űek, úgy az asszonyok, mint a 
gyermeiеk. Ilyet sehol máshal nem láttam. A férfiak, akár nálunk, 
mind katonák voltak. Néhány öreget láttunk. Állva végezték, szét-
terpesztett lábakkal, az urak dolgát, mindkét változatban. Ha 
megfejték a tehenet, a pönd51 alsó szélén sz űrték át a tejet. Este,  
a munkából kifogott lovaikat kicsapták a falusi közlegel đre, és  
reggel kimenteik értük. Apró, de nagyon edzett lovaik voltak. Egy-
szerű, acivilizációtál nem fertőzött életet éltek. Kézzel verték ki  
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a búzát, vagy lovakkal nyomtatták. Addig pajtákban volt .a kevés  

gabonájuk. A konyháikban a kemencét fűtő  lyuk előtt padka volt,  
mint nálunk is a szabad kémény ű  konyhákban. A padkákban lyu-
kak voltak a fazekak belesüllyesztésére. A fazekat telerakták  

krumplival, a födőt rátéve körültapasztották a szélét úgy, hogy  

légmentesen zárjon. A lyuk alján tüzeltek a fazék alá, és víz nél-
kül, a saját gőzében főtt meg a krumpli. Olyan jóíz ű  krumplit  
itthon soha nem ettem. De nagyon sz űkösen volt szegényeknek  
mindenük az előre-hátra mozgó front miatt. Nagy áldásnak szá-
mított, ahol még tehén is volt. Nagyon unták mára háborút, és  
állandó rettegésben éltek, mert az éhes katonák ellopták t őlük azt  
a keveset is.  

Köztünk is voltak már sokan, akik nagyon beleuntak a hábo-
rúba, de senki nem mert nyíltan állást foglalni ,ellene, mert a tisz-
teken kívül mindenki tanulatlan, egyszer ű , jórészt parasztember  
volt, akik nem is tehettek mást, mint t űrték a sorsukat.  

Két szabadkai ember azonban mégis akadt, aki nyíltan kifejez-
te háborúellenes magatartasát, olyan félig illegális formában. Az  
egyik Tamási István nevű , talán négy évvel idősebb volt nálaan.  
Magasabb iskolai képzettsége volt, ennek ellenére semmiféle kato-
nai rangot nem akart elfogadni. Iskolai képzettsége után hadna-
gyi rang járt volna neki. Emiatt még hadbíróság el őtt is volt, de  
a rangot visszautasította. A társának, akivel szoros barátságban  
volt, nem emlékszem a nevére, pedig avval egy szakaszban voltam.  
Ik ketten minden este vacsora után kiálltak, és a következ ő  nó-
tát, ha annak lehetett nevezni, órák hosszat felmondták, olyan  

hangon, hogy az egész falu hallhatta:  

Mert a gyomrom tényleg homorú,  
Katomának lenni szomorú.  
Jб  volna hazamenni, otthon lenni már.  
Jó volna megölelni, megcsókolni már.  
Mert a gyomrom tényleg homorú,  
Katonának lenni stb. stb.  

Újra meg újra csak ezt. Szinte mindenkibe beleivódtak ezek  a 
gоndolato'k. Mindenkinek az volta legh őbb vágya, amit ezek  a 
szavak kifejeztek, és még jobban vágyakoztak haza, amikor han-
gos szóval hallották kimondva a gondolataikat.  

Egy hétig mindennap hallgattuk ezt a fölhívást, amikor valaki  
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a fölöttesek közül fölfigyelt rá. A Tamásit ismét hadbíróság elé 
vitték, lázítással vádolták. Hogy a hadbírósági tárgyalás miként  

zajlott le, arról nem tudok, csak annyit, hogy megúszta azzal, hogy  
elfogadta a legalacsonyabb altiszti, egycsillagos rangot. De az egy-
szerű  embereket mégsem hagyta el, továbbra is köztük maradt. A 
nóta nem hangzott fel többször, de s űrűn lehetett egyik-másik ka-
tonát hallani, hogy dúdolja a Tamási gondolatait, és hiszem, senki 
sem felejtette el többé. 

Március 17-én bevagoníroztak bennünket egy galíciai városban, 
aminek a nevére nem emlékszem. Bíztunk benne, hogy majd Ma-
gyarországon keresztül utazunk. Azt megmondták, hogy az olasz 
frontra megyünk, de hogy messze elkerüljük Magyarországot, azt 
nem tudatták velünk. A Kárpátoktól északra, Szilézián, Csehor-
szágоn, Ausztrián keresztül vitt bennünket öt napiga vonat, mire 
leértünk. A frontvonal olasz területen húzódott. A front mögött, 
egy Fanzaso nevű  falviban tartózkodtunk két hétig. Mindennap 
kirukkolás volt, a hegyes terephez val б  szaktatás volta foglalko-
zás. Miel&tt elindultunk az északi frontról, minden ember kapott 
egy rohamsisakot, amink addig nem volt. Egy hosszú nyel ű  asát,  
egy tőrkést hüvellyel meg egy gázmaszkot. Mázsán nem mértük,  
de bármilyen szorosan saccoltuk, a teljes fölszerelés, a 200 darab 
golyó meg 4 darab kukorica-kézigránát, 2 pdkrбc, tartalék als бru-
ha, csajka, kulacs, hátizsák, kenyérzsák, bajonett, puska és más 
aprбság, legalább 35-40 kilónak felelt meg. No még egy két mé-
ter hosszú, szöges vég ű  bot. Ez a hegyr&l le vagy föl nagyon sokat  
segített. Ilyen málhával jártunk gyakorlatozni. Mindennap meg-
másztunk egy olyan ötszáz-hatszáz méteres hegyet. Nagyon ele-
gümk volt, amikor berukkoltunk a napi gyakorlatról. 

Az olasz frontra val б  érkezésünkig gyakran szerepelt a koszt-
ban a gersli meg a gezemice (gem űze). A gersli héjától megko-
pasztott árpa volt, elég t űrhető  étel, bár nem ettük igazi étvágy-
gyal, annak dacára, hogy az éhsóg álland бan együtt harcolt velünk,  
csak nem az ellenség, hanem miellenünk. De a gem űze?! Az meg  
a legkülönfélébb zöldségfélék, répafélék leszecskázott, m gszárítatt  

keveréke volt, amitől a fejőstehenek j бl tejelhettek volna. Amikor 
az volt ebédre, mi is alaposan leadtuk a tejet, mert mindenfelé 
kiöntött gezemicét lehetett látni. Végképp nem bírt hozzáidamul ~ni 
a gyomrunk ehhez a civilizált német találmányhoz. Ugyanis a né-
metár meggyőzték a grófokból, bárókból összetev&dött magyar 
kormányt, hogy ez a kétféle mismása legkifizet ődőbb a hadsereg 
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élelmezésére. Ha ezekből volt az ebéd, a Tamási István nótája min-
dig a fülünkben csengett: Mert a gyomrom tényleg homorú. Asr јi 
kor leértünk az olasz frontra, megváltozott az élelmezésünk any-
nyiban, hogy nem 1/8 kenyeret kaptunk naponta, hanem 1/2 tiszta 
kukoricadarából sültet. Nem volt annyiszor gezemice, hanem s űrűn  
volt savanyúkápaszta-leves rántás nélkül, de olyan savanyú volt,  
hogy na... Úgy ki voltunk kosztolva, hogy egy sem sült volna  
meg közülünk a saját zsírjában. Amióta Szabadkáról eljöttünk,  
kétszer voltunk fert őtlenítve. De falra hányt bors б  volta fertőt-
lenítés, annyi volta féreg mindenfelé.  

Közben folyt a szabadságolás is. Háromhetenként két-három  

embert hazaengedtek. A visszajöv őktől tudtuk meg a kedvezőtlen  
híreket az otthoni helyzetr ől, a kíméletlen élelmiszer-rekvirálá-
sokról és a sok katonaszökevényr ől meg a mind nagyobb nélkü-
lözésről.  

Ha néha-néha összetalálkoztunk német menetell ő  csapatokkal,  
szájtátva bámultuk őket. Jбl öltözöttek, egészséges, láthatбan jó  
erőben lévő  emberek voltak. Mi csak árnyékok voltunk mellettük  
elnyűtt, ócska rongyamnkban, zörgő  csontjainkkal. Ezért rekvirál-
ták el a magyar f alvakt бl az élelmet? Ezért kellett nekünk geze-
micét enni? Ezért kellett nekünk fél évig 1/8 kenyeret kapni napon-
ta? Ezért kapunk most kukoricadarából kenyeret és méregsavanyú  
káposztalevest? Igen, ezért, hogy legyen egy jól táplált német had-
sereg, amely a legnehezebb frontszakaszokra mindenhol a magyar 
ezredeket tolta előre. Emellett még a fönnhéjázó, gúnyos viselkedé-
sük, ahogy lenézték a magyar katonákat, egyenesen vérlázító volt.  

Mindez bennem tótágast állította a hazafiasságot. Ilyen áll ~a-
potak közt a magyar esapataknál is kialakult a háborúellenes han-
gulat. Az pedig abban nyilvánult meg, hogy aki valami módon  
hazajuthatott, az vissza nem akart jönni, hanem mint lógás otthon  
bujkált. 

Ideérkezésünk után, április elején a Monte Asalone nevű , 2200  
méter magas hegységen húz бdó fronton 'leváltattuk a 36. gyalog-
ezredet. Az igazi megpróbáltatások srég csak most kezd ődtek a  
részemre. Az orosz fronton nem voltak már harcok. De itt harc  
nélkül is a pokolban voltunk állandóan. Sok hó volt még, amikor  
fölértünk. A védett oldalon, hegyekbe vésett, úgynevezett kaver-
nákban tartózkodott a század egyik fele. A másik fele a negyven-
ötven méterre lévő  figyelőállásokban helyezkedett el. A lehető  
legveszélyesebb frontszakaszra került a századunk. Ötven méterre  
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volt szemben velünk az olaszok állása. Huszonöt méterre volt az  
olaszok előretolt állásában egy távcsöves puskával fölszerelt, mes-
terlövész olasz őr. Szigorú parancsot kaptwnk, hogy senkinek  som 
szabad lőni. A mi őrhelyeink gránát vájta lyukakban voltak.  
Összefüggő  árak nem volt. Előzőleg késő  'ésszel nagy harcok voltak  
az egész szakaszon. Rájuk jött a tél, ókkor állapodott meg itt a  
front, di állást kiépíteni nem lehetett, mert a legkisebb megmoz-
dulásra erős ágyútűzzel válaszoltak az olaszok. Az orrunk hegyét  
sem dughattuk ki, mert rögtön l őttek. Az utánpótlási vonalakat  
állandóan verték az olasz ágyúk. Ha valahál egy ember felt űnt,  
egy egész batri ágyú l őtt rá. Kevéssel balra, tőlünk néhány  kilo-
méterre volta Monte Grappa nevű  hegy, amely hirtelen emelke-
dett ki a környezetéb ől, és nagy távolságra minden mozgás j б l  
láthatб  volt róla. A mieink becslése szerint legalább 1000 ágyú  
lőtte onnan a környéket. Mi csak éjfélkor válthattuk a kint le-
vőket, de gyakran hason csúszva, mert éjjel a fényszórók dolgoz-
tak. Éjjel kaptuk meg a menázsit, mert világoson nem jöhettek be  
a szakácsok. Kis hegyi lovak a hátukon hozták a birbancsat meg  
a kukoricakenyeret. De mire megérkeztek vele, senki nem mondta  
volna meg, mit eszünk. A lovak hátán a zötyögést ől még a bab-
szemek is masszává kaptatták egymást. A kсnyér meg a zsákokban  
újra darává morzsolódott. Mindenki kapott egy csajka kukorica-
darát a kenyérzsákjába, és onnan marékkal ettük. A +kávét szintéin  

szárazon kaptuk, és azt is a dara közé kevertük. Nem hiszem, hogy  
lett volna kutya a világom, amelyik nem tagadta volna meg  a 
hűséget ilyen tartás mellett. Akik a kavernában pihen őn voltak,  
állandóam a kövek közül lecsöpög ő  víztől áztak. Az alvadó hó be-
szivárgott a kövek közti nyílásokon. Egymás mellé rakott hátizsá-
kokon ülve, kuporogva aludtunk. A bakancsok állandóan vizesek  
valtak, mert annyi víz becsurgott, hogy minden reggel tnzenöt-húsz  
vászonvödör vizet kimertünk ebb ől az összkomfortos pakolbбl.  
Akik meg kint voltak, sárban, hideg földön, kődarabokon lesték,  
miikor csap közéjük a római pápa által megáldott gránát, ami át-
segítené őket a mennyországba. Az olvadó hólevet ittuk. Három  
hétig voltunk a fronton, akkorra kevés kivétellel mindenki vérhast  
kapott. Csak néhány idősebb ember nem. Nekem ,még amellett  a 
lábaim úgy átfáztak, hogy begyulladtak; a bakaлcsnak a fejét föl  
kellett hasítanom. A lábam alsó szárán szűk lett a nadrág, ami  
különben egy nagy bosnyáknak sem lett volna sz űk. Elmentem ma-
ródivizitre. Az orvos azt mondta: Mindnyájatokat elküldhetném  
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kórházba, amiről szб  sem lehet. Három hétre leváltottak ben-
nünket. Alig bírtam lejönni a beteg, dagadt lábakkal. Lent  a 
völgyekben tavasz volt, virágosak voltak a gyü:mölcsfák. Mikorra  
ismét Fоnzasóba értünk, már alig bírtam maszni. Bíztam, hagy  

kórházba kerülök. Elmentem orvosi vizitre. Dagadtak voltak a  

lábaim térdig, és erősen zsibogtak. Az orvos azt mondta: Vizezd  

meg a törülköződet, és csavard rá, vagy a kapcákat. Ha szárad-
раk, újra mártsd vízbe. Amit nem hittem volna, fél nap múlva  
nem voltak dagadtak. De az égés, zsibbadás nem sz űnt meg. A szб  
szoros értelmében, nem bírtam lábra állni, csúszva dicsértem az  

urat.  
Az olaszaknái divat volt az egyszer ű  lakóházakat is emeletesre  

építeni. Az alsó részen voltak az állatok, az emeleti részen laktak.  

Ahová el voltunk szállásolva, egy ilyen épületben az ablakos ol-
dalon kiugró erkély volt. Deszkalépcs őkön jártak föl benne. Pihe-
nőre voltam kiírva. Néhanyszor lecsúsztam a lépcs őkön, dolgomat  
végezni, de nagyom nehezemre esett. Akkor elhatároztam: nem  

csúszkálok én 1e-föl, azontúl, ha rám jött a baj, kimásztam az er-
kélyre. Latva ezt a társaim, a megkönnyebbülésnek ők is Fezt  a 
módszerét választatták. Nem volt valami ildomos megoldás, de  
a háború sem volt az, mégis csináltuk.  

Május vége felé ismét bementünk a frontra. Addigra valahogy  
тendbe jöttek a lábaim is. De a gyomrom nem akart rendbe jönni  
a vérhastól még jó ideig. Ékkorra már fönt is megjavult az id ő , de  
június 10-én nnég belepett bennünket vagy húszcentis hó, azonban  
két nap alatt elolvadt.  

Most az első  helyünktől délebbre foglaltunk állást, ahol nem  
volt annyira veszélyes. A mi állásunka hegycsúcson, az olaszoké  

meg lejjebb, a hegyoldalban volt. Most nem láttuk egymást, de mi  
előnyösebb helyzetben voltunk, mint ők. Hogy mennyire lehettek  
tőlünk, azt nem 1attuk, de kézigránátokkal veszélyesek lehettünk  

rájuk. Ezért volt a mi állásunka hegycsúcstól valamivel lejjebb,  
hogy az ágyúból kilőtt gránát, a csúcsba találva, bennünket ne  
érjоn el, ha magasabban jön, akkor messze hátra talál. Messze  
leláttunk az olasz síkságra, mert a front a síkság szélén húzódó  
hegyeken volt. Nem lőttek az olasz tüzér еk sem olyan veszettül,  
mint először, de az utánpótlási vonalakat csak t űz alatt tartották.  

Nekünk ki volt adva: nem szabad hangosan beszélni, mert az  
olaszoknak már voltak lehallgatókészülékeik.  

1918. június 12-én tudomasunkra adtánk, hogy június 15-én ál- 
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talános támadást kezdünk az egész olasz fronton. A keleti front-
ról minden erő  ide lett vonva. A tüzérség néhány lövéssel bel ő tte  
magát a megjelölt célra, aztán csend volt a mi részünkr ől.  

Június 15-én, hajnali három órakor megkezd ődött a trommer 
fajer (pergőtűz). Minden ágyú lőtt valamilyen előre belőtt olasz 
célpontot. Ha hátranézett az ember, egy fényes csíkot lehetett 
látni az ágyúk torkolattüzét ől. Rengeteg ágyú volt a támadásra 
összponvosítva. Az olaszdknál érezhet ő  zavar keletkezett, mert 
csak imitt-amott lehetett hallani néhány ágyú hangját. De ahogy 
lassan virradni kezdett, mindig több olasz ágyú is megszálalt. Azok 
mind hátra dolgoztak a mi állásaink mögé. Hat órakór megindult 
a mi gyalogságunk támadása. 

A támadás előtt néhány nappal történt velem egy eset, ami 
miatt én nem vettem részt a támadásban. Mint türelmetlen fiatal, 
nem voltam megelégedve azzal a paranccsal, hogy nekünk nem  

volt szabad lőni, az olaszok meg kedvükre lövöldözhettek. Ha már 
háború, akkor legyen háború. Nem féltem. Soha meg se retten-
tem, a,kárhagy tüzelt is az ellenség. 

Szép enyhe, napos id ő  volt. Délelőtt tizenegytől délután egy 
óráig kellett a figyel őhelyen állnom. Messze le lehetett látni a lom-
bardiai síkságra. HulláЈnzó lтúzatáblákat és zöldül ő  vetéseket le-
hetett megkülönböztetni a mi állásainkból. Néha-néha egy kakukk-
szót is lehetett hallani, ha az olasz tüzérség is szünetet tartott. 
Elgondolkoztam a látottakon, és úgy déltájt megláttam egy cso-
port málhás lovat és egy csoport olasz katonát, amint az oжsz  
állások felé tartanak. Hozták az ebédet a rajvonalba. Mindennap 
hallottuk, amikor reggeliztek, ebédeltek vagy vacsoráztak. Athal-
lavszott a zaj, a csörgés hozzánk. Elöntött a méreg. Mi majd éjfél 
körül kapunk valamit, ha szét nem veretik. Egy esetben telibe 
találták a mi faszolásunkat, két szakács meghalt, marnapig nem 
ettünk. Ők meg mindjárt eszegetnek. 

A fegyverem töltve volt, fölbecsültem a távalság оt. Hatszáz 
méter. Célba vettem egy lovat, és l őttem. Semmi hatás, mentik to-
vább. Nyolcszáz méter, t űz. A csapat szétugrott, mindegyik elka-
pott egy-egy lovat, és bizonyos távolságra egymás után húzták  

őket. Újabb lövés. Kezdtek kocogni. Elesni nem láttam egyet sere. 
Újabb lövés, mire hátulról rám kiáltott valaki. Hátranéztem, a 
szolgálatvezető  őrmesxerün'ket láttam, amint fenyegetett felém. De 
már jött is értem a váltás. Az őrmester, Molnár Ferenc, egy pécsi  
születésű  sovány, pökhendi alak, maga elé hívott. Elkezdett kQr- 
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halni: Te nem tudod, mi a parancs? Te anarkista, miért lövöldöz-
tél? Azért, őrnnester úr, mert háború van. Ha nekik szabad, ne-
künk ns szabad. ggy védekeztem. Másnap elvezényeltek a zászl бalj-
parancsnakságra küldöncnek, mert ott hiányzott egy ember. Lehet-
séges, hogy szerencsém volt azzal a parancsmegszegéssel, mert a  
támadásnál ugyancsak megfogyatkozott a létszámunk. Mi, küldön-
cök hátul voltuuik. A harcokban nem vettünk részt, de mi is ve-
szélyes helyzetekben voltunk.  

A támadás sikerült, még délel őtt az olaszok harmadik védelmi  
vanaláig jutottak előre a miseink. De ott már nem volt kivel to-
vábbmenni. Az egész batalianbбl tizenöt ember maradt élve, a  
többi meghalt vagy megsebesült.  

A harmadik nap éjjelén váltott le bennünket a szlovák nemze-
timégűeikből álló 83. gyalogezred. Nekem kellett egy századot a  
mi századunk helyére bevezetni. Borús, sötét éjszaka volt. Az olasz  
tüzérség teljes bevetéssál l őtt, minden irányban. A mi ágyúinkból  
csak imitt-amott vakkantott néhány. Az olaszok ellentámadásra  
készültek. A szlovákok akkor este értek ide, egy vadidegen helyre.  
Koromsötétben. A kegyetlen ágyúzástól úgy be voltak gyulladva;  
hiába mondtam gyenge német nyelvtudásarnmal a hadnagyuknak,  
mondja nekik, hogy húzódjanak szét, ne csoportban legyenek, mert  
ha idetalál egy gránát, paprikásna ~kváló lesz belőlük. Hiába. be-
széltean. Mint amikor a csirkék a kotl6shоz menekülnek, úgy kö-
rülvettek. Lehettek hatvanan. Egyszer csak kiléptem közülük, és  
otthagytam őket.  

Valami különös szerencsém volt. Abban az irgalmatlan lövöldö-
zésben még csak közelemben se csapott le gránát. A járást ismertük  
már. Le voltunk váltva. Ment, ki hogy tudott hátra. Egy Feltre  
nevű  várasban kellett gyülekeznünk.  

Akkor éjjel az olasztik visszafoglalták m іndháram védelmi vo-
faluikat. Könnyű  volt nekik. Új, teljesen tájékozatlan csapatokkal  
álltak szemben. A harctereken m űködő  kémeknek fontos szerepük  
volt az ilyesminek a földerítésében.  

A mi létszámunk már az ütközet előtt is elég aliacsany volt. Az  
egész batalion nem volt több száztíz közvétlen harcba vethet ő  em-
bernél. A négy századból tizenöten jöttünk össze Feltrében.  

A tisztek közül nem hallottam, csak egy hadnagyot, aki meg-
halt. Raffai nevű  adai tanító volt. Az összes tisztek közül az volt  
az egyetlen, ,aki le mert ülni a közemberek közé, és tudott veleik  
beszélgetni. Mindeniki szerette. Addig egyszer sem volt sebesülve.  
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Allandб  frontszolgálaton volt, és az utolsó ütközetben kellett meg-
halnia. Megsirattuk.  

t sszegyűjtötték a maradék emberanyagot, és Prágáb гa irányí-
tották az egészet, hogy ott újra föltöltsék a létszámot a már ott  
várakozó századokból.  

Engem meg egy szabadkai fiút aznap engedtek el szabadságra,  
amikor a többi indult Prágába. Huszonegy napot kaptunk. Rudics  
J000 volta neve a fiiúnak. Prágába kellett visszamennünk.  

Primolano nevű  olasz határvárosig jártak a mi vonataink, ott  
ül "tank vonatra, és az Alpok vidékén keresztül vitt bemnünket  
Budapest felé. Rengeteg katona tolongott a vonatokon. Sok lóg бs  
volt már akkor. A vonatban tudtam meg, hogy akiknek volt va-
lamennyi földjük, azoknak nagy része már föl volt mentve a föld  
művelésére. A szegémy nincstelentik maradtak ágyútölteléknek,  a 
haza védelrnére. A vonatban dalolták a következő  nбtát a „Sudár  
magas, sudár magasa nyárfa teteje" dallamára:  

 

Odahaza, a kis falunkban,  
Pörgetik a dobot.  
Hirdetik, hogy fölmentették;  
Be kell rukkolnotok!  

 

Fut a Jancsi, meg a Paksi,  
A jegyzőlakásra.  
Szépen kérem a jegyzб  urat,  
Mi a kívánsága?  

Kispej lovam az istállóban,  
Föl van kantározva.  
Ha tetszik a jegyz ő  úrnak,  
Egy kis lovaglásra.  
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Kövér kacsát, néhány libát  
Hoz majd a cselédein,  
Még ma este kétszáz tojást  
Hoz a feleségein.  

 

Ha úgy tetszik a jegyz ő  úrnak,  
Itten is tarthatja,  
Elóg erős, egy éjszaka  
Nem látszik meg rajta.  

Ez a nóta is olyan Tamási István-féle béikepártiiLak a szerze-
ménye lehetett. De ahol elhangzott, nem maradt hatás nélkül. A  
valб  helyzetet vázolta. A vonatban azt állapítottam meg, ugyan-
csak megváltozott a háborúval szemben a közhangulat, a,miбta  
elvittek engem Szabadkáról. Amikor Budapestre értünk, vettem  
egy Kis ТЈfiságot, öregapám kedvelt újságját, amit én is, már gyer-
mdkkoromban, böngészgettem. Az egyik cikk: Hadseregünknek két  
hét alatt kétszázezer ember vesztesége lett a piavei csatában.  A 
másik: A királynő  kiszolgáltatta a haditerveket az olaszoknak.  
Nem akartam hinni annak, amit láttam. Ilyesmit is meg lehet  
írni, és Іy лesmi is lehetséges? Forrt, bugyborékalt minden a háború  
ellen.  

Két éjjel és két nap utaztam, mire a délutáni fél hármas vo-
nattal megérkeztein Topolyára. 1918. július elsején.  

(Folytatjuk)  



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

A NACIONALIZMUS MAI FORRÁSAI ЕS 
GYÖKEREI, VALAMINT MEGNYILVÁNULÁSI 

FORMÁI VAJDASÁG SZAT-BAN 

RAJCSAN ISTVAN  

1. Az a történelmi körülmény, hogy Jugoszláviában a népfelszaba-
dító háború egyben szocialista forradalom is volt, amelyben egyidej űleg  
oldották meg a hatalom hordozójának osztálykérdését és a nemzeti kér-
dést is, sajátságos jelleget ad a körülményeink között megvalósuló for-
radalmi gyakorlatnak s a KSZ harcának, amelyet a nacionalizmus ellen  
folytat.  

A szocialista forradalom egy egységes átalakulási folyamatban minden  
nemzeti és etnikai csoportot felszabadított az osztályuralom és a nemzeti  
hegemónia alól. Ez az egység a JKP, illetve a JKSZ azon állásfoglalásá-
nak a kifejezése volt és maradt, hogy mindkét megoldás kölcsönös füg-
gőségben van és feltételezi egymást.  

Éppen emiatt nálunk az agresszív nacionalizmusok jellegzetessége az,  
hogy a 'szocialista önigazgatást és a forradalomban megalapozott nem-
zeti viszonyokat egyidej űleg támadják, azzal az alapvet đ  szándékkal,  
hogy megsemmisítsék Jugoszláviát mint föderatív, szocialista, önigazga-
tású közösséget. A nacionalista er đk mindig is ezen igyekeztek a népfel-
szabadító háború óta.  

Nem érdektelen emlékeztetni, hogy Marx az egyes európai népek  
nemzeti felszabadítási harcáról szólva hangsúlyozta: ,,... ugyanakkor  e 
nemzeti forradalmak sorsát alávetették a proletárforradalom sorsának,  
megfosztották đket a nagy társadalmi átalakulástól való látszólagos ön-
állóságuktól, függetlenségükt đl. A magyar ne legyen szabad, a lengyel  
se ,, az olasz se, amíg a munkás rabszolga marad!"*  

Objektív szükségszerűség tehát, hogy szocialista gyakorlatunkban  a 
nemzeti egyeniogúság politikája összetev đ  része a szocialista forradalom  
elvi és gyakorlati megvalósításának. A forradalmi építés minden szaka- 

* Marx: Osztályharcok Franciaországban 1848-t бl 1850-ig. In: Marx és  
Engels válogatott mлvei I—III., I. kötet, 279. 1.  
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szóban megvoltak és ma is megvannak a munkásosztály hatalmának az 
adott körülményekhez igazodó intézményei és rendszere, amelyek ugyan-
akkor minden esetben a jugoszláviai nemzetek és nemzetiségék nemzeti 
egyenjogúságát biztosító tényez ők is voltak. 

A munkásönigazgatás, majd az egységes, általános önigazgatás rend-
szerének mind szélesebb kör ű  kialakítása fokozatosan és mind jobban 
felszabadítja a munkásosztályt és osztályszövetségeseit a gazdasági, poli-
tikai és kulturális elidegenítés alól, úgy is mint szociális csoportokat és 
mint egyéneket is, felszabadítva ezáltal a nemzetek és nemzetiségek 
összes alkotóerejét is. Reális lehet őséget teremtve arra, hogy minden 
nemzet keretén belül a hatalmon lev ő  munkásosztály érdeke legyen az 
uralkodó érdek, közvetlenül és intézményesen oldottuk meg az osztály és 
a nemzet közötti demokratikus viszony kérdését. 

A nemzeti kérdésnek a szocialista forradalom vívmányai alapján tör-
ténđ  ilyen megoldása az „oka" annak, hogy valamennyi önigazgatás- és 
szocialistaellenes elméletnek és politikai törekvésnek megvan a saját el-
képzelése a nemzeti viszonyokról, másrészt pedig a nacionalista fellé-
pések szabály szerint majdnem mindig az önigazgatásellenes és kommu-
nistaellenes törekvések közös platformját képezik. 

Mindenekelőtt lehetetlenség a munkásosztály többletmunkájával an-
nak nevében és helyett rendelkezni, úgy hogy az ne legyen ugyanakkor 
a munkásosztály felett való rendelkezés is a nemzeten belül vagy pedig 
nemzetek feletti méretekben, a nemzet nevében és helyett. Ez a naciona-
lizmus objektív reális megnyilvánulásának alapja. 

Szocialista önigazgatási rendszerünk torzulásai, legyenek akár etatis-
ta, akár polgári-parlamerntáris jelleg űek, a nemzeti egyenjogúság viszo-
nyaira is kiterjednek: unitarista, vagy pedig szeparatista nacionalizmust 
váltanak ki. 

Forradalmunk fejl đdésének ellentmondásai, amelyek részben az ország-
részek, köztársaságok és tartományok öröklött egyenl đtlen gazdasági 
helyzetébđl és az anyagi fejl đdésbđl objektíven adódnak, s a nemzeti 
viszonyokra is kiterjednek, tulajdonképpen a nacionalizmus jelentkezé-
sének, időnkénti felújításának vagy erđsödésének egyik okát képezik. 
Ezeket emiatt nem is lehet egyszer s mindenkorra megszüntetni. A na-
cionalizmus sehol sincs véglegesen felszámolva, habár annak illúziója, 
hogy ez lehetséges, jelen van politikai életünkben és a közvéleményben is. 

2. A kapitalizmusban a nemzeti viszonyok alapját az uralkodó nem-
zeti csoportoknak a t đkés tulajdonhoz való viszonya, valamint a poli-
tikai hatalomban elfoglalt helye és hozzáállása határozza meg. Ezekre 
a viszonyokra a gazdasági kizsákmányolás és a politikai egyeduralom 
jellemzđ  mind belső , nemzeti, mind pedig nemzetközi méretekben. 

A szocializmus fejlđdésének etatista szakaszát a termelési eszközök 
és a többletmunka feletti államtulajdoni rendelkezés, valamint az eta- 
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tista berendezésű  társadalmi viszonyok jellemzik, ami azt jelenti, hogy  
a többnemzetiségű  államban a nemzeti viszonyok is els đsorban etatizált  
viszonyokként fejl đdnek.  

Ezeknek a viszonyoknak a hagyományos jellegzetessége, hogy a nem-
zeti kérdés megoldása fđleg a tđke és a nemzet, illetve a nemzet és az  
állam viszonyának keretében mozog.  

A szocialista önigazgatás az önigazgatói бrdekek közvetlen kifejez ősé-
vel és demokratikus egyeztetésével csökkenti az érdekek politizálásának  

szükségét, a politikai áttétel szükségességét az érdekek kinyilvánításá-
ban. Azáltal, hogy társadalmasitja a politikai szférát, az önigazgatás  

társadalmasitja a nemzeti érdekeket is. Azáltal, hogy a társadalmi újra-
termelés egészében a munkásosztály és a termel ők szabadon rendelkez-
nek a többletmunkával, a ténylegesen elfoglalt helyzetükkel arányosan  

függetlenekké válnak az egész társadalmi szervezetben, igy a nemzeti  

érdek természetének és tartalmának meghatározásában is. Ez az út vezet  

az állam és párt monopóliumának túlhaladásához a nemzeti érdek ki-
fejezésében. Az egyenjogúság és a nemzeti szabadság mindinkább az ön-
igazgatók azon egyenjogúságán és szabadságán alapszik, amellyel a több-
letmunka felett rendelkeznek az önigazgatású társult munkában és a kül-
döttrendszerben.  

„Tulajdonképpen mindaddig — mondja Kardelj az 1963. évi alkot-
mány kidolgozása kapcsán — ,  amíg a munka szerinti elosztás létezik,  

mint a szocialista társadalmi-gazdasági viszonyok szükségszer ű  formá-
ja és alapja, addig a nemzeti kérdésnek gazdasági tartalma is lesz. Mi-
vel a kultúra és az egész nemzeti élet egyetlen anyagi alapja a többlet-
munka, teljesen világos, hogy a munka szerinti elosztásban val б  nem-
zeti egyenjogúság minden megsértése zavart kelthet a nemzeti viszonyok-
ban, politikai problémát okozhat és a nacionalizmust táplálhatja."  

Tudatában kell lennünk annak a ténynek, hogy az önigazgatási jogok  
megsértése a társult munka társadalmi szervezetének bármely részében  

vagy az érdekek közvetett továbbítása a küldöttrendszerben veszélyez-
teti a nemzeti jogokat és a nemzeti szabadságot is.  

Az önigazgatási jogok és felel đsségek összessége: a társadalmi eszkö-
zökkel végzett munkához való jog, a munka eredményével való ren-
delkezés joga, a termel ők egymás iránti kölcsönös felel ősségén alapuló  
önigazgatási viszonyok stb., a termel đknek a társadalmi tulajdon iránti  
teljes egyenlőségéhez vezet, a nemzeti hovatartozástól függetlenül. Más-
részt, amennyiben az ember társadalmi helyzetét munkájának eredményei  

határozzák meg, akkor ez alapul szolgál a nemzetek és nemzetiségek  
közötti egyenrangú viszonyok kialakításához is. Az egyenjogúságot te-
hát a szocialista önigazgatás adott objektív körülményei határozzák meg.  

Ezek nem a teljes egyenjogúság viszonyai, amelyek függetlenek volnának  

attól, hogy mennyiben járul hozzá az egyén vagy a közösség a aársa- 
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dalmi újratermeléshez. A szolidaritás és a kölcsönösség elve azonban je-
lentősen korrigálja a különböz ő  gazdasági fejlettség okozta egyenl ő tlen-
ségeket a társadalom reális lehet őségeihez mérten. 

A nacionalisták ezért bírálják a jugoszláv méretekben történ ő  munka 
szerinti elosztás elvét és azt az elvet, hogy mindenki a munkájából 11; 
zavarja őket az az egyenl őség, amely az egyenl ő  társadalmi hozzájáru-
láson alapszik. Az egyenl ősdi így a mai körülmények között egyoldalú 
politikaként, társadalmi törekvésként jelentkezik mint a nemzetek és 
nemzetiségek közötti tényleges egyenl őtlen viszony. 

A nacionalizmust azonban a szolidaritás és kölcsönösség elve is za-
varja, különösen a fejletlen köztársaságok és Kosovo SZAT fejlesztési 
politikájának következetessége szempontjából. A nacionalisták abszolu-
tizálják az „ugyanolyan munkáért — ugyanolyan jövedelem" elvét, szem 
elől tévesztve a történelmi adottságokat és annak szükségességét, hogy 
gazdasági feltételéket kell teremteni minden nemzet egyenjogúságához. 
A nacionalizmus mindkét formájának lényegében pragmatikus gyökerei 
és előidézői vannak. 

A szocialista önigazgatáson alapuló nemzeti egyenjogúság politikája és 
gyakorlata, természetesen, nem mentes a konfliktusoktól sem, amelyek 
időnként a nemzeti nézeteltérés jellegét öltik magukra. Ez elkerülhetet-
len olyan körülmények között, amikor nagy különbségek vannak a köz-
társaságok és tartományok fejlettségi szintjében. Ezek a viták azonban 
nem voltak antagonisztikusak, amikor a politikai rendszer önigazgatási 
szervezeteinek és intézményeinek kereteiben oldották meg ‚kit. 

3. A jugoszláv szocialista társadalom alapvet ő  ellentmondása — mint 
ismeretes -- az etatizmus és az önigazgatás közötti ellentét, a még min-
dig erős államtulajdoni és csoporttulajdoni viszonyok és a kialakuló tár-
sadalmi tulajdon viszonyai közötti ellentmondás. 

Szerintem még mindig nem vizsgáltuk meg kell őképpen, hogy milyen 
mértékben és hogyan nyilvánulnak meg ezek az ellentmondások a nem-
zeti viszonyokban, milyen mértékben torzítják el a nemzeti egyenjogú-
ság gyakorlatát. A nacionalizmus egyik eleve adott, objektív forrása, úgy 
tűnik, éppen ebben az ellentmondásban rejlik. A történelmi tapasztalat 
azt mutatja, hogy amikor megtorpant az önigazgatási viszonyok fejl ő -
dése, amikor a fejlődést etatista deformációk gátolták, er ősödött mind 
a szeparatista, mind az unitarista nacionalizmus társadalmi méretekben, 
a rendszer intézményeiben, s őt a JKSZ-ben is. Az etatizmus a nemzeti 
érdek hívatlan prókátoraként lépett fel a köztársaságokban és tartomá-
nyokban, a nemzeti állam szerepét abszolutizálva, valójában pedig az 
államtulajdon érdekeit védve. Az ilyenfajta nacionalizmus számára a 
nemzeti egység az igazi egység, osztálykülönbségekt ől függetlenül, a 
„nemzeti állam" az „egységes állam", amelynek nincs osztályjellege, a 
„nemzeti érdek" pedig tulajdonképpen a nemzeti „elit" kedvezményei- 
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nek, monopóliumának és egoizmusának a meg őrzését és továbbfejlesz-
tését, a gazdasági kizárólagosságot jelenti. 

Ma is megvan és időnként hangoztatják is azt a tézist, mely szerint 
létezik valamiféle nemzetek feletti osztályérdek, amellyel a köztársasá-
gokban és ґtагtоmќnyоkьаn jelentkezб  nacionalizmusokat le lehetne 
gyűrni. Erre azonban csak egy, unitarizmuson alapuló er ős szövetségi 
állam lenne képes a nemzeti egyenjogúság kárára. 

Úgyszintén figyelmeztetnünk kell arra a körülményre, hogy mind a 
jobboldali polgári elméletekben, mind az etatista tézisékben nagyfokú 
azonosságot lehet találni az államnak mint a nemzeti érdek egyetlen 
védelmezőjének a szerepérő l. Ez semmiképpen sem lehet véletlen. A ha-
talmi harcban az etatizmus és a bürokrata szerkezet az érdekeit úgy 
állítja bej  mint az egész nemzet érdekeit, felhasználva az állam politikai 
hatalmának eszközeit. 

Az 1974-ben meghozott alkotmányok által meghatározott, a politikai 
rendszerben érvényesül ő  nemzeti egyenjogúságot ma er đsen bírálják a 
nacionalisták, lényegében vagy a felosztott vagy a központosított állam-
tulajdon szemszögébő l nézve. A politikai rendszer intézményei és viszo-
nyai, amelyek biztosítják a nemzeti egyenjogúságot, természetesen nem 
örök érvényűek. Fejlődésük elkerülhetetlen, s megköveteli az önigazgatási 
alapokon és az egész jugoszláv közösségen belüli egyenjogúság alapján 
történő  nagyobb fokú integrálódás szükségessége. Ám az alkotmányos 
megoldásoknak, a nemzeti egyenjogúság, a nemzetek és nemzetiségek kö-
zötti viszonyok fejlđdési irányainak a centralista pozícióból történ ő  bí-
rálata, bármennyire is az egység nevében történik, tulajdonképpen aláássa 
az egységet, és eltávolodik t ő le. Elsősorban azért is, mert a „nemze-
tek feletti" centralizmus a viszonyokat nem a „társult munka hegemó-
niájának" döntő  befolyása és a társadalmi-politikai közösségek küldött-
rendszere alapján, hanem a polgárok és választók, valamint a szövet-
ségi állami szervek közvetlen viszonya alapján kívánná kiépíteni. Ez pe-
dig a polgári parlamentarista rendszer megközelítése. 

4. Vajdaságban a kapitalista körülmények között nem lehetett egyet-
len nemzetnek sem biztosítani a nemzeti jogokat az osztálykizsákmányo-
lás miatt, mint ahogyan nem lehetett létrehozni igazi, a nemzetek kö-
zötti teljes egyenrangúságra épül ő  közösséget sem. Vajdaság inkább a 
nemzeti burzsoáziák hegemonista törekvéseinek célpontja volt. 

Csak a forradalmi mozgalom határozta meg Vajdaságban az egyen-
rangú nemzeti viszonyok platformját, és olyan forradalmi gyakorlatot 
teremtett, amely biztosítja a tartomány valamennyi nemzetének az 
egyenjogúságát. A JKP vajdasági szervezetének VI. tartományi értekez-
letén 1940-ben, közvetlenül a JKP V. országos értekezlete el őtt, a kül-
döttek meghatározták a történelmi jelent đségű  álláspontot: a jugoszlá-
viai nemzetek egyenjogúságáért vívott harc keretei között Vajdaság min- 
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den itt 616 nemzet hazája, amelyek már hosszú ideje Vajdaságban együtt 
élnek. Erre sorsdöntđ  pillanatban került sor, amikor össznépi frontot 
kellett alakítani a fasiszta el đretöréssel szemben, s amikor a nemzeti 
burzsoáziák azon vetélkedtek, kié is Vajdaság. 

A Jugoszláv Kommunista Párt mint Jugoszlávia egységes forradalmi 
mozgalmának élcsapata elsđkén.t és egyedül tudta így megszerezni Vaj-
daság minden nemzetének az egyforma bizalmát. A népfelszabadító há-
borúban létrejött néphatalom volt az els đ  hatalom az autonómia törté-
nelmében, amely valóban kifejezte valamennyi nemzeti csoportnak a 
szocialista forradalom és nemzeti felszabadulás iránti akaratát, azt, hogy 
kizsákmányolás és nemzeti elnyomás nélküli társadalomban éljenek. 

A szocialista forradalomban létrehozott autonómia nem volt sem a 
népek szétválasztásának formája, sem pedig csupán a nemzetiségek jo-
gait biztosító forma, ahogyan gyakran állítják a nacionalisták. Egyen-
jogú nemzetek és nemzetiségek közössége jött létre, amely alkotórésze 
Jugoszlávia szocialista föderatív közösségének, és a Szerb NK össze-
tételébe került. 

Tehát Vajdaság mint közösség a fasiszta és nacionalista megszálló 
erđkkel szembeni közvetlen harcban, a népfelszabadító háború során 
jött létre. A forradalmi etatizmus idején túlhaladták a Vajdaságon belüli 
és kívüli etatista tendenciákat. 

Az önigazgatási gyakorlatban ez a közösség teljes mértékben egységbe 
foglalta valamennyi nemzetét és nemzetiségét mint egyenjogú szubjek-
tumokat. Munkásosztályának és dolgozóinak tudatában csupán a jugoszláv 
gyakorlatban végbement szocialista forradalom érhette ezt el. Ebben 
van a JKSZ forradalmi gyakorlatának a történelmi jelent đsége e közös-
ség megalakításában. 

A nacionalizmusok kétségtelenül meger đsödnének, ha ebben a közös-
ségben gazdasági vagy politikai intézkedésekkel olyan feltételeket terem-
tenénk, amelyek bármelyik nemzetet vagy nemzetiséget, vagy többet 
közülük a többivel szemben kiváltságos helyzetbe juttatnának, külön jo-
gokat biztosítanának nekik, akár valamilyen történelmi jogra hivatkoz-
va, akár számbeli arány alapján. E közösség a felbomlás jeleit mutarná 
nemzeti és osztályszempontból is. 

Az egyenjogú nemzetek és nemzetiségek szocialista közösségének létre-
jöttéért vívott harcban a Vajdasági KSZ mindig két fronton volt áll-
hatatos: olyan viszonyokért harcolt, amelyek teljes és igazi egyenjogúsá-
got biztosítanak gazdasági, politikai és kulturális téren, s ugyanakkor 
mindig erélyesen szembeszállt e közösség bármilyen formájú nacionalista 
veszélyeztetésével. 

Éppen az ilyen politikát és az ilyen közösséget támadják jelenleg a 
nacionalizmus erđi és tendenciái, amelyek közül mindemképpen azok a 
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legveszélyesebbek, amelyek a legszámosabb nemzet — a szerb és a leg-
számosabb nemzetiség — a magyar soraiban jelentkeznek.  

A nacionalisták, akik egyik vagy másik nemzetet magasztalják a má-
sik kárára, akik a történelemben hegemonista törekvésekhez keresnek  
támpontot, akiknek a nemzeti államiság politikai elájogak megszerzésé-
re szolgálna saját nemzetük számára, mind egyformán saját nemzetük  
veszélyeztetettségét hangoztatják. Ezt teszik a nacionalisták Vajdaság-
ban, legyenek szerbek, magyarok, románok, szlovákok, ruszinok, horvá-
tok vagy más nemzetiség űek.  

A nacionalisták arról beszélnek, hogy a nemzeti egyenjogúság bizto-
sítása sokba kerül, meghaladja a társadalom anyagi lehet őségeit, hogy  
a „nemzeti kulcsok" alkalmazása, tulajdonképpen az arányos és egyen-
jogú részvétel biztosítása túlhaladott, mert a legnépesebb nemzet és leg-
számosabb nemzetiség tehetséges és képzett kádereinek a kárára törté-
nik, a tisztségekre pedig állítólag az arra kevésbé rátermetteket állítják.  
Erősödnek a nacionalista jelenségek és a konfrontálódás a katolikus  
klérus körében is. Az utóbbi idđben különösen a publicisztikában támad-
nak fel a kisebbségi kérdésre vonatkozó reakciós eszmék, az olyan tézi-
sek, amelyek a nemzetiségeket mint szükséges rosszat szemlélik Jugoszlá-
viában és Vajdaság SZAT-ben, a nemzetiségek körében jelentkez ő  na-
cionalizmus állítólagos „eltussolásáról" szólnak. Olyan tendencia is je-
lentkezik, hogy az alkotmány alapján a nemzeti jogok megvalósítására  
irányuló törekvést, ezek hangsúlyozását nyilvánítsák nacionalizmusnak.  
Mindez bizalmatlanságot kelta nemzetek és a nemzetiségek között, né-
hol pedig még kölcsönös gyűlölködést is kivált.  

A nacionalizmus, a nemzeti kizárólagosság és egoizmus, a nemzeti  
türelm вΡtlenség, bármely oldalról jött is, az egyenjogú nemzetek és nem-
zetiségek igazi közösségének alapjaira tört rá és tör még ma is, veszé-
lyeztetve azt a nemzeti békét, amely a vajdasági nemzeti viszonyokat  
jellemzi. Ez az oka annak, hogy a Vajdasági KSZ igen határozottan és  
tétovázás nélkül harcot indLtott és folytatott a nacionalizmus ellen min-
den esetben, amikor csak jelentkezett.  

A Vajdasági KSZ kompromisszumok nélküli akciója a múltban is és  
ma is megalkuvók nyomásának van kitéve, néha még saját soraiban is,  
máskor a JKSZ valamelyik másik részében. Tény azonban, hogy a  
VKSZ ebben az akcióban sohasem volt elszigetelve a dolgozóktól és  
polgároktól, a Tartomány nemzeteit đl és nemzatiségeitбl. Bárhol és bár-
mikor kérte a nép és a munkásosztály támogatását a nacionalizmus elleni  
harchoz — a VKSZ Vajdaságban mindig megkapta azt.  

Igy a minden nemzet és nemzetiség egyenjogúságáért vívott harc  a 
VKSZ egységének biztos támasza, a 'kommunisták nacionalizmus el-
leni harca pedig, elsđsorban saját környezetükben, az egymás közötti  
bizalom és a nemzeti viszonyok stabilitásának alapköve volt és maradt.  
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A VKSZ szervezeteinek legnagyobb kötelezettsége, hogy mindenekelfStt 
ítéljék el és zárják ki a nacionalizmus hordozóit, ha esetleg ilyenek fel-
bukkannának a KSZ-ben. A JKSZ egységét leginkábba kommunistáknak 
a nacionalizmussal szembeni harchoz való egyenl őtlen viszonyulása bont-
hatja meg, mert megrendíti a kommunisták egymás iránti bizalmát, és 
felbátorítja az összes nacionalistát valamennyi köztársaságban és tanto-
mányban. Ez a jelenség különben a nacionalizmus minden nagyobb hul-
lámára jellemzđ  Jugoszláviában. 

Különösen szem el čStt kell tartani, hogy a leghangosabb nacionalisták 
között az egykori polgári osztályok és társadalmi alakulatok tagjain 
kívül nem kevés a JKSZ egykori tagjainak a száma, akiknek nyilvános 
fellépése a tájékoztatási eszközökben és publicisztikában az utóbbi évek-
ben igen kifejezetté vált. 

Vajdaságban különben nem fogadhatjuk el azokat a ma már nyílt 
próbálkozásakaty  hogy a nemzetiségeket a nemzeti kisebbségek helyzeté-
be helyezzék vissza, hogy jogaikat illet őleg korlátozó nézeteket hangoz-
tassanak, hogy Jugoszláviát a nemzetiségek „mostohájaként" határoz-
zák meg. Az ilyen törekvések nyugtalanságot és ingadozást okoznak a 
nemzetiségek soraiban, Jugoszláviában és Vajdaságban pedig a nemzeti 
viszonyokban a bizalmatlanság jeleit lehet felfedezni. Különösen bírál-
ható, hogy mindezeket a rendkívül agresszívan elhangzott téziseket nem 
ítélték el a leghatározottabban aJKSZ szervezetei azokban a környeze-
tekben, ahol megjelentek. 

Talán nem fölösleges emlékeztetni Marx és Engels bíráló értékelésére 
a munkásosztálynak a burzsoá táncdalomban elfoglalt helyével kapcso-
latban: „A munkásaknak nincs hazájuk. Nem lehet t đlük elvenni azt, 
amijük nincs. Minthogy a proletariátusnak mindenekel đtt a politikai 
hatalmat kell meghódítania, nemzeti osztállyá kell emelkednie, önmagát 
nemzetté szerveznie, ezét maga is még nemzeti, bár semmi esetre sem 
burzsoá értelemben."* 

Jugoszláviában tart az a folyamat, amelyben a munkásosztály átveszi 
az egész társadalom irányítását, nemzeti osztállyá válik minden nemzet 
és nemzetiség keretén belül, kivétel nélkül. Ezért senki sem vonhatja 
kétségbe a dolgozóknak, a munkásosztály bármely részének, bármely 
nemzetnek vagy nemzetiségnek azt a jogát, hogy Jugoszláviát egyaránt 
hazájának tekkintse. Egyetlen nemzet, egyetlen nemzetiség számára sem 
mostoha (idézđjelben, vagy anélkül) ez a közösség — kivéve, hogy talán 
annak kellene lennie azokkal a nacionalistákkal szemben, akik tényke-
désükkel romlásba igyekeznek taszítani. 

5. A gazdasági válság (amelynek jelenségei: az életszínvonal csökkéné-
se, a komoly torzulások a gazdasági életben, a pénzügyi és hitelfolyama- 

y Marx és Engels: A Kommunista Párt kiáltványa. In: Marx és Engels vá-
logatott muvei 1—III., I. kötet, 151. 1. 
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tokban, a nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódás rendkívüli  

nehézségei, a munkanélküliség éget ő  problémája, a rohamosan növekvő  
infláció) gyengíti a .társadalmi tőkével való gazdálkodás és ügyvitel mo-
tiváltságát. A társadalmi eszközök irányításának olyan formái érvénye-
sülnek, amelyek visszahúzzák a normális gazdasági életet és gyengítik  
a társadalmi tulajdont. Mindez a társultmunka-szervezetekben a dolgo-
zók, .termelđk és szakemberek nagy részére demoralizáló hatással van.  
A máról holnapra élni jelszó válik uralkodóvá sok munkaközösségben,  
az öntudat eltolódik, s a dolgozók egy része passzivitásával gyakorlati-
lag „átadja" az önigazgatói hatalmat a technokrata irányító csopor-
toknak.  

A jelenlegi helyzetet ќ lyosbítd másik körülmény pedig a JKSZ meg-
bontott egységében és cselekvőképtelenségében van, abban, hogy nem  
mindig képes arra, hogy választ adjon a szocialista önigazgatás tovább-
fejlődésével kapcsolatos kétségekre (legyenek azok mesterségesek vagy  
ténylegesek). A JKSZ elvi álláspontjainak, amelyek ismeretesek legszé-
lesebb körben is, és egyáltalán nem vitásak, nincs megfelel ő  konkretizá-
lódásuk, s az akciónak sincs határozott és állandó hordozója, amely  
lendületbe hozná a •társadalom egész önigazgatási szervezetét. Tisztában  
kell lennünk azzal, hogy a gyakorlatban nehezen vagy egyáltalán nem  
megvalósuló elvek elveszítik meggyőzđ  erejüket, és mindinkább az olyan  
hangulat lesz úrrá, amely az önigazgatást hibáztatja a gazdasági válsá-
gért és hatékonytalonságért, azt hangoztatva, hogy korai még, és nem  
alkalmazkodik megfelelően a lehetőségeinkhez.  

Az elégedetlenség olyan szociális keret, amely minden nacionalizmus-
nak kedvez. A nacionalizmus politikai pozícióit a távlattalanság, tehe-
tetlenség, válság és a jöv ő tđl való félelem eléggé elterjedt érzésére  épáti. 
Jelszavaival, politikai irányvételével, reakciós szociális céljaival felkí-
nálja a válságból kivezetđ  „saját" kiutat, annak látszatát keltve, hogy  
egyedüli társadalmi erő, amely mindenkit képes egyetlen nemzet kere-
tébe összegyűjteni. Valamennyi társadalmi csoport szövetségét szeretné  
megteremteni osztályelkötelezettségükt ől függetlenül, azt állítva, hogy  
az osztályviszonyok és az osztálykülönbségek túlhaladott kategóriák az  
adott helyzetben. Nem kevés példa van rá a történelemben, hogy ilyen  
mesterkedésekkel, gazdasági, politikai és kulturális tévhitek terjesztésé-
vel és demagógiai jelszavakkal a legkonzervatívabb ideológiák és politi-
kai erők törtek elđ . Ma éppen ez a célja a konzervatív polgári jobbol-
dalnak környezetünkben.  

A nacionalista jelszavaknak, ez már többször bebizonyosodott, min-
dig gazdasági és osztályta гtalmwk van. Amikor a múltról beszélnek, ak-
kor is a jelenre és a jövőre céloznak. Mi több, a szociális témák meg-
ragadásával a nacionalisták „hitelesítik" politikai m űködésüket. Nem  
nehéz bebizonyítani, hogy az egyik vagy másik nemzet, egyik vagy má- 
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sik nemzetiség veszélyeztetettségér ől, a nemzeti elnyomásról és nemzeti 
megbékélésrő l, a saját nemzet vagy nemzetiség iránti paternalista viszo-
nyulásról, a saját nemzet történelmi fels őbbrendűségéről szóló tézisek 
mögött voltaképpen gazdasági érdekek rejlenek. 

Ezekkel a ,törekvésekkel összhangban a nacionalisták ma a politikai 
hatalom olyan formáit keresik és javasolják, amelyek mindenekel őtt eze 
ket az érdekeket biztosítják az etatista viszonyok és a vagy centra-
lista, vagy szeparatista típusú egypártrendszer ű  monopólium erősetésével, 
vagy pedig a burzsoá nemzeti-politikai pluralizmus elemeinek bevoná-
sával,, amely szétrombolná a küldöttrendszert is meg a társult munka 
rendszerét is. Az eddigi tapasztalat azt mwtatja, hogy a nacionalisták 
koncepciójában nincs helye a szocialista önigazgatásnak és intézményei-
nek, hanem a gazdasági és politikai rendszer eltorzult viszonyaiban és 
hordozóiban keresnek támaszt, els ősorban a technokrata csoportokban 
és az etatista nézeteket vallókban. Ezek a nacionalizmus tényleges és 
reális szövetségesei, akiknek ma mind nagyobb befolyásuk van a társa-
dalomban. 

Ezek az eszmei és politikai tézisek Vajdaságban nem terjedtek el 
különösebb mértékben, inkábba Vajdaságon kívül megjelen ő  tájékozta-
tási eszközök és publikációk egy részében bukkannak fel, amelyeket szé-
les körben olvasnak itt is, ami elvben nem volna rossz, azzal a feltétel-
lel, hogy lényegükben ne legyenek nacionalisták és ellenzékiek. 

Szem előtt kell tartani, hogy a nacionalista beállítottság agresszívab-
bá válik egy esetleges súlyosabb politikai helyzetben. Mellesleg, mindig 
akkor agresszívak, amikor a JKSZ nem folytat határozott eszmei és 
politikai harcot a válság valamennyi megnyilvánulása ellen s a válság 
minden olyan megoldási kísérletével szemben, amelyek nacionalista és 
demagóg politikai álláspontról indulnak ki. 

A középrétegek képezik azt a szociális er őt, amelynek soraiból a je-
lenlegi helyzetben a nacionalizmus ideológusai és hordozói regrutálód-
nak. Az egzisztenciális veszélyeztetettség érzése, az osztály-hovatartozást 
illetőleg tanúsított ingadozás, a vezet őségek és a szocialista önigazgatás 
egyes intézményei tekintélyének csökkenése, a JKSZ egyes tagjainak sú- 
lyos bürokrata elidegenedése a forradalmi gyakorlattól stb. — mindez 
ismét feltámasztja a forradalomtól és osztályharctól való polgári félel-
meket, és ismét azokat a kispolgári ideálokat és illúziókat terjeszti, ame-
lyeket a biztos támaszt jelent ő  szilárd államról, a homogén, szolidáris 
közösségű  saját nemzetről alkotnak, az egyén menedékér ől, amely meg-
véd minden szociális fenyegetést ől és a többi nemzeti csoporttól, ame-
lyek az 6 nemzetét állítólag veszélyeztetik. 

A VKSZ számára ezért rendkívüli jelent őségű  a valamennyi nemzet 
és nemzetiség osztályjellegű  nemzeti érdekéért vívott harc, az olyan 
nemzeti érdekek érvényesüléséért, amelyek er ősítik a jugoszláv szocia- 
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lista önigazgatású közösség egyenjogú nemzeteinek és nemzetiségeinek 
integrációját, továbbá a kommunistáknak az ilyen nemzeti és közös ér-
dekekkel való teljes azonosulásáért vívott harcot. Nagy veszélyit jelent 
egész közösségünk és a JKSZ egysége számára, ha az egyes kommunis-
ták vagy a KSZ részei, akár még taktikázásból is azonosulni kezdenek 
a nacionalista tézisekkel, verbálisan bármennyire is elhatárolják magukat 
ezek hordozóitól. Különben az ilyen viselkedéssel a VKSZ határozot-
tan szembeszállt 1972-ben, és sikeresen leszámolit vele a Tartományban. 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezt a veszélyt egyszer s min-
denkorra elhárította. 

6. Az elemzések azt mutatják, hogy a nemzeti érvényesülés szükséges-
sége növekszik, a nemzet felettitőke, a világméretű  nemzetek feletti 
gazdasági és politikai szövetségek szerepének er ősödésével egyidejűleg és 
párhuzamosan, kifejezve ezáltal a modern társadalmi folyamatok bels ő  
ellentmondásosságait. A nacionalizmus az államok közötti és államokon  
belüli gazdasági befolyás, hegemónia és a meglev ő  monopólium megőr-
zésének erőteljes eszközévé válik. Ez láthatóa tömbök közötti és töm-
bökön belüli viszonyokban és állapotokban. A nacionalizmus így mind-
irnkább világjelenséggé válik, és minden azt bizonyítja, hogy a nemzet-
közi életben előretört a nacionalizmus. Ennek a küls ő , nemzetközi ten-
denciának a hatása a Jugoszláviában er ősödő  nacionalizmusokban is érez-
hető  — amit szintén szem előtt kell tartania nacionalizmus elleni harc 
irányvételének hosszú távú kialakításakor. 

Nemcsak a mi tapasztalataink mutatják, hogy a nacionalizmus és 
annak belső  és külső  propagandával történ ő  ösztönzése a többnemzeti-
ségű  országok belső  viszonyainak a megbontását, és a nemzetközi nézet-
eltérések kiváltását szolgáló eszközzé alakul. A nemzeti összet űzés és 
széthúzás lehetőséget teremt a küls ő  nyomásnak és befolyásnak, s ezért 
a hegemónia az érdekszférák politikájának ugródeszkájául szolgál. A 
nacionalizmus minden er ősebb hullámának ma a ,történelmi vagy idősze-
rű  belső  gyökerei mellett nemzetközi dimenziója és külpolitikai vonat-
kozása is van. Csupán elemezni kell például a horvátországi naciona-
lista mozgalmat vagy a kosov бi albán irredenták tevékenységét, s meg-
gyđzđdhetünk róla, mennyire van ilyen módon is •kölcsönös összefüg-
gésben a világ. 

Külön körülmény, hogy a nacionalizmus majdnem minden, Jugoszlá-
viával szomszédos országban is növekszik. A nacionalista jelenségek és 
törekvések ezekben az országokban igencsak eltér őek és sokfélék. Az 
egyes jugoszláviai nemzetek önálló fennmaradásának vagy a határon 
túli nemzeti kisebbségek létezésének a tagadásából az irredentizmusig, a 
területi igényekig és a teljes elnemzetlenítés politikájáig váltakoznak. 
Erősödik a szocialista nemzetek kialakulásának elmélete és gyakorlata, a 
kultúrában és a tönténelemfrásban er ős a nemzeti romantika és mftosz- 
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teremtés hulláma, s mindez az egyes szomszédos országok nyilvánossága 
előtti eltűrt vagy legalizált nacionalista fellépés formájában. 

Fontos rámutatni, hogy a nacionalista jelenségek és fellépések nem 
csupán egyének szórványos jelentkezései, hanem az adott esetekben az 
egyes országok hivatalos köreinek, tekintélyes tudományos, m űvelđdési, 
ső t politikai .intézményeinek megnyilvánulásai és eszközei. Ezek a ten-
denciák különböző  társadalmi rendszerek ellentmondásainak a felgyü-
lemléséről tanúskodnak, valamint arról, hogy az ellentmondások a nem-
zeti viszonyokban is kifejezésre jutnak. A válság jelei megmutatkoznak 
a polgári jobboldal és a nemzeti kérdésre vonatkozó jobboldali szem-
léletek erősödésében a szomszédos t őkés országokban. Az egyes szom-
szédos szocialista országokban er ősödik a nacionalizmus és az etatizmus 
kapcsolata, s az állam válik a nacionalista fellépés és törekvés eszközé-
vé, míg másutt a hivatalos elvi álláspontok ellenére nyilvánul meg a 
nacionalizmus. 

Jugoszlávia nemzetközi biztonsága szempontjából fontos rámutatni az 
egyes szomszédos országok bizonyos köreinek a nacionalista törekvései 
és a •tömbalakulat esetleges válsághelyzetre alapozott stratégiai koncep-
ciója közötti nyilvánvaló összefüggésekre. Az országban és a szomszédos 
államokban erősödő  nacionalizmus egybeesésében objektíven a Jugoszlá-
viában jelentkező  nacionalizmus ötöd іkhadtest-jellege is rejlik. 

Mindennek során szem el őtt kell tartani, hogy Jugoszláviában és a 
szomszédos országokban kölcsönösen számos kisebbség, azaz nemzetiség 
él. Ezek eddig, s ez különösen vonatkozik a Vajdaságban 616 nemzeti-
ségekre, jelentős szerepet •töltöttek be Jugoszlávia és két szomszédos or-
szág kapcsolatában. Ilyen szerepben mind gyakrabban jelentkeznek a 
Magyar NK-bon 616 délszlávok, és szükséges, hogy ez kifejezetten meg-
valбsuljon a Román NK-val kialakított kapcsolatban is. Ez biztos út-
ja annak, hogy érvényesüljenek és megvédjék magukat a nacionalista 
nyomással szemben, hogy meg őrizzék és továbbfejlesszék nemzeti azo-
nosságukat. A kölcsönös kapcsolatra, a nemzetiségek szerepének ilyen 
fejlődésére Jugoszláviában (és Vajdaságban) minden feltétel megvan. 

A jugoszláv népeknek a szomszédos országokban él ő  részei iránti Po-
litika a kölcsönösség elvén alapszik. Ez nem vitás. Szem el őtt kell azon-
ban tartani, hogy a nemzetiségek a jugoszláv közösségbe egyenjogú nem-
zeti szubjektumokként épülnek bele, nem pedig mint „idegen" nemzet 
kisebbsége. A Jugoszláviában 616 nemzetiség és a szomszédos országban 
élő  délszláv kisebbség objektív helyzetéb ől kell kiindulnia azonban az 
egymás közötti kommunikációnak azokkal a nemzetekkel, amelyeknek 
történelmi részét képezik. Ez a helyzet különböz ő . A mechanikus recip-
rocitás ezekben a viszonyokban a nemzetiségeket visszamin ősítené nem-
zeti kisebbségekké, jogaikat az államközi viszonyok szolgálatába állíta-
ná, s ezáltal elferdLtené a JKSZ internacionalista koncepcióját a nem- 
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zeti kérdés megoldását illetđen. Ilyen javaslatok ma, sajnos, léteznek. 
A Jugoszláviában és Vajdaságban kiépül đ  nemzeti viszonyok rendszeré-
tđ1 azonban idegen minden Jugoszlávián kívüli anyanemzetnek a hazánk-
ban élđ  nemzetiséggel szembeni atyáskodó kísérlete, akárcsak az a pa-
ternalizmus, amely Jugoszláviából eredne. A nemzeti központok, a nem-
zeti népművelđk és a „saját nemzet védelmének politikája" objektíven 
a nacionalizmus erđsödéséhez vezet. 



ADALÉKOK A KIS-ROMAI-SÁNC KÉRDÉSÉHEZ  

SZEKERES LASZL б  

I. 
Mielőtt rátérnénk a bácskai, úgynevezett Kis-római-sánc kérdéseinek  

taglalására, röviden tekintsük át Bácska földrajzi helyzetét és alapvet ő  
jellemzőit.  

Bácska a Kárpát-medence déli felében, az Alföld délnyugati részén  
terül el. Nyugaton és délen a Duna, kiliti felén pedig a Tisza határolja.  
Északi irányban de facto nyitottnak t űnik, hacsak nem tekintjük termé-
szetes tamponnak azt az óriási homoktáblát, amely a Duna—Tisza köze  
Szabadkától északra elterül đ  felének legnagyobb részét elfoglalja. Ez  a 
nézet esetünkben azért tűnik indokoltnak, mert ez a homok még két  
évszázaddal ezelőtt is jelentős kiterjedésű  területen mozgásban volt, pusz-
tai jelleget kölcsönözve neki.  

A vizsgálódásunk tárgyát képező  történelmi kort tartva elsősorban  
szem előtt, megállapíthatjuk, hogy az említett határok, ha nem is egy-
forma arányban és nem is egyidőben, de lényeges szerepet töltöttek be.  
Különösen a Duna volt fontos, mivel az I. század elejét ől az V. század  
második harmadáig a római birodalom megerősített határát képezte,  
védve a jobb parton elterül đ  Pannónia tartományt a bal parton élő  
szarmata törzsek betörései ellen. A Tisza mint határ nem, de mint véd ő-
vonal időnként érezhetően fontos tényezőt jelentett; a II. században  
Traianus dáciai hadjáratai idején, illetve a hunok részér ő l a IV. század  
második felében menekülésre kényszerített alán és germán törzsek nyugati  
irányban történő  vándorlása folyamán. A homokvidék szigetel ő  jellege  
még nincs kellőképpen kiértékelve. A meglevő  két bácskai sáncrendszer,  
a Kis-római-sánc és a Nagy-római-sánc azonban azt bizonyítja, hogy  
volt/voltak időszakok, amikor Bácska központi részét valakik ellen  
védeni' kellett.  

Morfológiailag Bácskát gorombán az alábbi három alapvet ő  részre le-
hit bontani: 1. a рuna és a Tisza mocsaras árterületei; 2. a Duna vona-

lát széles karéjban követő, egykor erektől és patakoktбl, illetve mocsa-
raktбl szaggatott alacsony fekvés ű  földterület; 3. az északkeleti magas  
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löszfennsík, amelyet északnyugat—délkeleti irányú mély patakvölgyek  
barázdálnak. Ki kell emelni, hogy a fenti jellegzetességek a nagyszabású  
ármentesítő  munkálatok következtében ma már alig vehet ők észre, de  
a régebbi történelmi korokban meghatározó szerepet töltöttek be.  

Régészeti oldaláról vizsgálva Bácskát, rögtön szembeötlik, hogy a Duna  
és a Tvsza szélesebb értelemben vett parti sávjában számosak a történe-
lm előtti korokból származó lel őhelyek, valamint az is, hogy hasonló  
leletek ennek a területnek középs đ  részén csak egyedi darabokként, rit-
kán fordulnak elő . A történelem nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy  
Bácska középs đ  része az óskor folyamán nem volt lakott terület. ússze-
függő  településhálózat. csak mai id őszámításunk kezdete után, a szarmata  
törzsek keletről történt beköltözését követ ően keletkezett. A szarmatia  
korban érkezett el Bácska az Alföld többi részével egyivtt az els ő , addig  
példa nélkül álló népességi „robbanásig". A második, hasonló kulmináció  
a VIII. században, a kés ői avar korban következett be.  

Azokban az esetekben, amikor a szükség megkövetelte, a legrégebbi  
közösségek védelmül a természet nyújtotta adottságokat, els&sorban  a 
vizeket használták fel. Bácska területén az els ő  földvárak a bronzkor-
szakban keletkeztek, és ez a védelmi mód egészen a középkorig alkalma-
zásban maradt. 1  A földvárak mellett azonban Bácskában, és nem csu-
pán Bácskában, hanem az Alföld egész гterületén, létezik még egy vé-
delmi rendszer — a hosszanti sáncok rendszere.E Ezeknek az összhossza  
több mint 1500 km-t tesz ki, amib ől Vajdaság területére kb. 280 km  
esik. Az egyik rész a Tiszántúlon észak—déli irányban halad, átszeli  
Bánátot, és a Duna bal partján ér véget, a másik rész, tulajdonképpen  
két;  az előbbinél rövidebb rendszer, Bácska területén található.  

Annak ellenére, hogy neve szerint mindkét bácskai sáncnak rómainak  
kellene lennie, a kutatás mai állásó szerint meg lehet állapítani, hogy  
ezek két különböző  rendszerhez tartoznak. Az egyiket, a hosszabbat, de  
alacsonyabbat Kis-római-sáncnak, a másikat, a rövidebbet, de sokkal  
impozánsabbat Nagy-rámai-sáncnak nevezik. Ezeket a hagyományos el-
nevezéseket mi is megtartjuk. Minden probléma még nincs teljesen tisz-
tázva, ennek ellenére a nagy sáncot tényleg római építménynek kell ite-

kntenünk, a kis sánc körül azonban még folynak viták, mert vele kap-
csolatban több feltevés is tartja magát. Mi a továbbiakban csak a Kis-
római-sánccal, annak problémáival foglalkozunk.  

II. 
A Kis-római-sánc alatt azt az építményt, jobban mondva építmények  

azon rendszerét éntjük, amelyek Apatin és Péterréve között, tehát a  

1  Dudás Gyula: Bácskai halmok és földvárakról. Archeológiai Értesíts, 1903,  
375 1. A továbbiakban rövidítve ArchÉrt.  

2  Soproni Sándor: Limes Sarmatiae. ArchÉrt 1969, 43. old.  
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fentebb említett 2. mocsaras területen helyezkednek el. đ  Ez a rendszer  
egy elméletileg összefüggđ  sáncot képez, amelyhez több rövidebb-hosszabb  
párhuzamos vagy megközelítđleg párhuzamos sánc tartozik (vagy nem  
tartozik, ami ma még kérdéses). 4  

Nem lehet eldönteni, hogy az alföldi sáncok els ő  említése éppen a  
bácskai sáncokra vonatkozik-e. Lehetséges, s őt valószínű , bár megdönt-
hetetlen bizonyítékot nem lehet rá találni. Az erre vonatkozó okiratban,  
a Szent Gallen-i krónikában, amely a frank—avar háborúk idején és vala-
mivel azt követđen keletkezett (a VIII. század végén, illetve a IX. ele-
jén), a sáncaktit hringeknek, az avarok várainak nevezik. a A krónika,  
sajnos, nem nyújt semmiféle támpontot a kérdés megfejtéséhez, és a prob-
lémát még az a tény is nehezíti, hogy a sáncokat egyébként is nagyon ke-
vés korai írott okirat említi. Annak a néhány híradásnak az alapján azon-
ban, amely a középkorból származik, meg lehet állapítani, hogy ezek  a 
sáncok adott esetekben bintokhatárokat jelöltek. Példának lehet felhozni  
azt az 1196-ból származó okiratot, amellyel Zund (Szond/Somta) birtok  
határát rendezték;  és amelyben a kis sáncot is említik mint egy mély  
árkot, vagy nagyárkot (... vallem Nogarok ...) 3  Más részrđl, egyes  
középkori települések neve alapján a Becsét đl nyugatra elterül$ sáncok-
ra lehet következtetni: Arkosturol, Árokegyház stb? Az Újvidék közelé-
ben fekvő  Járek nevű  település is a kis sáncról kapta nevét.  

III. 
Az első  kutató, aki komolyan foglalkozott a bácskai sáncokkal, Luigi  

Marsigli volt, az osztrák hadsereg olasz származású tábornoka, aki  a 
XVII. század végén szolgálati okokból hosszabb id đt töltött a Duna  
mellékén. 8  Ezalatt minden keze ügyébe kerül ő  adatot feljegyzett, ame-
lyet késđbb rendszerezett, és hat gyönyörű  kötetben, Danubio Panrzonico-
Mysicus efinen adott közre. A sáncok kérdése különösen foglalkoztatta,  
elsđsorban a bácskaiak. Nem lehet pontosan megállapítani, de úgy t ű-
nik, hogy éppen 8 nevezte el őket római sáncoknak; ezekr đ l említett  
művének második kötetében éntekezik.o A nagy sáncot részletesen tér- 

3  Buday Arpád: ABács-Bodrog vármegyei római sáncok. Dolgozatok 1913,  
18. 1.  

4  Nagy, Sándor: Izveitaj o rezultatima istr аiivanja uzdužnih šan čeva na  
području Vojvodine. Rad vojvodanskih muzeja 15-17 (1966-1968), 103. I.  

s  Monachus Sangallensis: Gesta Karoli. Lib. II. 1.  
Balás Vilmos: Az alföldi hosszanti sáncok. Régészeti füzetek II. 9. Buda -

pest, 1961, 112. 1. nyomán.  
Dudás Gyula: A bácskai ún. római sáncok a régi oklevelekben. Arhért  

1907, 191. 1.  
T  Ivónyi István: Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára  

I, 6. és 7. 1., Szabadka, 1889.  
8  Vékony László: Egy olasz polihisztora Kárpát-medencében. Üjvidék 1984.  

jViarsili, Luigi F.: Danubius Panиonico-Mysic л s. Hága, 1726,  
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képezte, áttanulmányozta és leírta, nem úgy a kis sáncot, a tudomány  

nagy kárára.lo  

Az Ausztria és Törökország között létrejötit katonai és politikai egyen-  

súly megszilárdulása után, a XVIII. század elején felénk is megindult  
az átfogó és rendszeres térképezés. Az akkor készített felvételek nagyon  

értékesek a régészeti kutatás számára, mert sok olyan ingatlan m űemlékrđ l  
adnak hírt, amelyek idđközben megsemmisültek, ma már szabad szem-
mel nem láthatók. Ali ez a kis sánc esetében is, bár ennek a létesítmény-
nek néhány szakasza olyan állapotban maradt meg, amelyek alapján  
valós képet alkothatunk egykori kinézésér đl. Más részrđl viszont az  
utбbbi 200 év alatt az intenzív földművelés következtében a sánc 95 0/0-a  
olyannyira tönkrement, hogy helyenként alig lehet észlelni, és vannak  
szakaszai, ahol egyáltalán nem követhet đ  többé. Ezeken a helyeken már  
csak ásatásokkal lehetne bizonyosságot nyerni létezésér đl.  

Az úgynevezett József-féle els ő  katonai térképen, amelyet 1763 és 1787  
között készítettek, a kis sánc el őször van a tényeknek megfelel ő  mбdon,  
teljes terjedelmében ábrázolva. Egyúttal el őször van dokumentálva en-
nek az objektumnak fokozatos elt űnése is. A „lekopás" még érezhet đbbé  
válik a második katonai felmérés alapján készített térképeken. Ezeket  a 
felméréseket 1810 és 1869 között végezték. A legújabb térképeken a kis  
sánc mint földrajzi tényez đ  már csak kevés helyen szerepel.  

Száz évvel ezelffitt, 1884-ben jelent meg Carl August von Cohausen  
könyve, amelyben a németországi Limes (római határ) kutatásának ad-
dig elért eredményei vannak összefoglalva.il Ennek a m űnek hatására  
megélénkült a magyarországi kutatók érdeklđdése a sok esetben talányt  
jelentđ  sáncok iránit, amelyeknek kutatása már korábban elkezd ődött,  
köszönve elsđsorban Rómer Flбrisnak, a magyar régészet nesztorának.  
Rómer a VIII. régészeti kongresszus alkalmábói, amilyet Budapesten  
1876 -ben tartottak, megszerLesztette a .történelmi Nlagyarorszáa régé-
szeti térképét, amelyen az addig ismert sáncok is fel lettek tüntetve 12  
(helyenként tévesen). Rómer a kis sánc nyugati szárnyának egyes sza-
kaszait személyesen is bejárta.  

Rómert követ ően mindkét sáncot teljes hosszában Fröhlich R бbert jár-
ta be és tanulmányozta, több fontos adattal gyarapítva ismereteinket.  
Rendszerezte a bácskai sáncokat érint ő  addig publikált nézeteket és vé-
leményeket is. Tanulmányát, amely egyeseknek még nem is olyan régen  

1  Marsili, I.uigi F.: La Hongrie et la Danube. Hága, 1741. (Ebbe: a kötetben  
külön vannak nyomtatva azoka térképek, amelyek а  Pannonico-Mysicusban je-
lentek meg.)  

11  Cohausen, Carl August: Der rómische Grenzwall in Deutschland. Wies-
baden, 1884.  

1a Rómer Flóris Ferenc: Carte Préhistorigie. Dessinée per Ignace Hátseft,  
Budapest, 1877,  



522 	 HfD  

forrásul szolgált, négy folytatásban az Archeologiai Értesítő  (Budapest) 
1887-es évfolyamában közölték. 13  

Az első  világháború kezdetéig az érdekl ődés a sáncok iránt nem lany-
hult. Borowszky Samu, Cziráky. Gyula és Dudás Gyula nyilvános vitá-
kon sok új elemmel b ővítette ezt a problematikát. Cziráky például Gom-
bos közelében a sánc fő  irányától eltérő, addig ismeretlen szakaszt fe-
dezett fel, egy Olyan részt, amely esetleg külön kezelend đ . 14  Ennek a 
szakasznak a kérdése még ma sincs tisztázva. Az említett három kutató 
közül Borowszky Samu tevékenységét kell külön kiemelni, mert đ  volt 
az egyetlen, aki annak idején egyes kérdésekre ásatás útján próbált vá-
laszt kapni. 15  (Más lapra tartozik, hogy ebben nem ért el eredményt.) 
Abban az időben a viták középpontjában az állt, hogy a kis sánc ró-
maiak vagy barbár , népek alkotása-e. Á bizonyításban, az el őbb emlí-
tett esettől eltekintve, a vitázó felek kizárólag történeti módszerekkel 
dolgoztak. A vélemények megoszlottak az objektum felhasználását ille-
tően is. Az utolsót, a háborút megel őző  alapos összefoglalást Buday Ar-
pád közölte a Dolgozatok (Kolozsvár) 1913. évi kötetében. Az vitt a 
véleménye, hogy az összes bácskai sáncot rómaiak építették. 1б  

Budayt követően Pontosan 40 évig semmi esem jelent meg,. ami kapcso-
latban állt volna sáncaink . kérdésével. Csak 1952-ben, az újvidéki Rad  
vojvo đanskih muzeja című  folyóiratban értekezett Borislav Jankulov 
ezekről az építményekrđ 1. 17  1960-ban a jugoszláviai limes kutatóinak ér-
tékezletén hangzott el beszámoló Wellenreiter Pál részér ől, amely a kö-
vetkező  évben nyomtatásban is megjelent. 18  Valamivel később, 1963-ban 
Balázs Vilmos az alföldi sáncok általános problematikájával egyetemben 
tekintette át a bácskai sáncokat is. 19  Mivel Magyarországon akkoriban 
már megindult az ottani hosszanti sáncok rendszeres kutatása, nemzetközi 
megegyezés jött létre a jugoszláviai részek párhuzamos kutatására is. 
Ennek értelmében Nagy Sándor, az újvidéki Vajdasági Múzeum munka-
társa elenyésző  pénzügyi támogatás mellett kapta azt a feladatot, hogy 
kezdje el a vajdasági sáncok bejárását és tanulmányozását. Ez a munka 
három év leforgása alatt lényegében be is fejez ődött (1964-1966). A 
Doroszló mellett elterül ő  Pusztaszentegyházi-erd őben még kutatóásatásra 

18  Fröhlich Rbert: A bácskai ún. római šáncok. ArchÉrt, 1887, 19, 132. 207.,  
304. 0.  

14 Cziráky Gyula: A bogojevai „római sáncokróP'. Archért, 1900, 76. 0.  
15 Borowsky Samu: Asatásokról Priglevicza- Szent -Ivánon . ArchÉrt, 1893.,  

347. 1.  
1б  Lásd a 3. megjegyzést.  
17 Yankulov, Borislav: Utvrđenja Rimljana i varvara iz doba seobe naroda  

u Bačkoj i Banatu. Rad Vojvođanskih muzeja 1 (1952), 6. 1.  
18  Velenrajter, Pavle: Dosadašnji rezultati istraiivanja limesa u Bačkoj. Li-

mes u Jugoslaviji  I. Beograd 1961, 51. 1.  
19  Balázs Vilmos: Die Erdwálle der Ungarischen Tiefebene. Acta Archeolo-  

gica Academiae Scientiarum 15, 1963., 309. 1.  
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is sor került. A terepbejárások és ásatás eredményeir ő l rövid beszámoló is  
készült az 1966-ban megtartott prágai nemzetközi kongresszusra. Vala-
mivel bővebb jelentés a Rad vojvođanskih muzeja 15-17. számában je-
lent meg. 21  Ebben a jelentésben vannak el őször Pontosan megjelölve a  
kis sánc azon részei, amelyek szervesen nem kaposolбdnak a sánc fđ  vo-
nulatához, hanem azon kívül, Nagy Sándor szerint, mint valami el ővéd  
helyezkednek el.  

Az utóbbi időkben magam is végeztem kisebb terepbejárásokat egyes  
bizonytalan szakaszokon minden különösebb eredmény nélkül. A kis sán-
cot egész hosszában be is repültem abban a reményben, hogy az  

zadok során eltűnt részletek a leveg đbđl még láthatók. A kedvezđ tlen  
időjárás miatt ebben sem voltam különösen szerencsés. A szükséges tájé-  

kozódó ásatásokra részben bizonyos adminisztratív nehézségek miatt,  

illetve a hiányzó pénzeszközök következtében nem kerülhetett sor. En-
nek a kérdésnek a tisztázására egyébként is egy hosszú lejáratú, évekig  
tartó, a szokásosnál nagyobb apparátussal m űködđ  kutatási programra  
lenne szükség.  

IV.  
A kis sáncról Marsigli a következőket írta: „Hic agger cum fossa, ad  

Danubium usque ad Vragnos se extendit ...", vagyis hogy a Dunánál  

kezdődik, és (a Tisza partján lev ő) Vrannosig (Aranyosig) terjed. A do-
log azonban nem olyan egyszerű , ahogyan hangzik.  

Egyik vége Apatin közelében volt, valószín ű leg a várostól északkelet-
re, a Duna egykori magas partján (a folyó ma ett đl a helytő l kb. 3 km  
távolságban folyik). Apatintól egész Prigrevicáig el đbb keleti irányban  
fut, ahol nagy ívben fordul dél felé Szerbmilitics irányába. Elhalad  
Doroszlб  mellett, és Militicsnél az egykori Mosztonga/Uz, mai Duna-
Tisza—Duna-csatorna partján ér véget a jól követhet đ  szakasz. Ezen  a 
részen találhatóa sánc azon k бt darabja is, amelyik mind a mai napig  a 
legépebben maradt fenn. Mind a két részt régi erd ők mentették át a  
múltból; az egyik a Junakovié-erdđ  Apatinnál, a másik a Doroszló mel-
letti Pusztaszentegyházi-erd đ . Apatin közelében található az impozán-
sabb, azzal, hogy itta sáncnak csak az egyik, a déli oldalán van árka,  
Prigrevicánál viszont a sánc mindkét oldalán volt valamikor árok, és  

így marad egészen Militicsig. Doroszlónál az építmény kb. 2,5-3 m  
magas, egyébként mindenfelé elt űnđben van, és már csak az eke nyomán  
látható sárga szalag alapján vehetđ  észre. Mint már említettük, egyel őre  
még nem világos, hogy vajon ehhez a szakaszhoz kapcsolódik-e az a rész,  

amelyik a „homokdombtól" kezdve félkör alakban egészen Gombosig  

EÖ  Nagy Sándor: Die neuesten Forschungsergebnisse über die Erdwlle im  
Gebiet der Wojwodina in Jugoslawien. Actes du Vili Gongrés international  

des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques 1966. II. 1022 1. Prága, 1971.  
21  Lásd a 4. megjegyzést  



524 	 HID 

terjed, és feltehet đen Báesordas közelében ér véget. A f đ  vonulat Militics-
nél véget ér, illetve kb. 5,5 km hosszúságban az egykori Mosztonga 
helyettesíti. Hódság közelében a folyó keleti partján t űnik fel ismét, és 
rövid szakasz után hamarosan az egyre terjed đ  város alatt vész ismét el. 
Egy újabb rövid szakasza a ratkovói vasútállomástól délre figyelhet đ  
meg azzal, hogy itt már futásának alapvet ő  iránya keleti. Kisebb eltá-
volodásoktól eltekintve, ett ől az iránytól egészen Gospođinciig nem tér 
el. Ratkovótol Kulpinig kb. 30 km hosszúságban a felszínen már nem le-
hit követni, de a levegđbđl a föld elszínez ődése alapján helyenként még 
meghatározható. Tisztán ismét csak a Despotovótól délre lev đ  Klisa 
nevű  pusztától kezdve látható. Kulpintól kezdve átszeli az Alpár-pusztát, 
Kisačig halad, és ezen rész egyes szakaszain földút van rajta. Érinti Ki-
sač  északi szélét, és Čenejen keresztül éri el Járekot és tovább azét az 
utat, amelyik Gospo đincitől vezet Kátyra. Itt megváltozik iránya, és ke-
letrđl kerülve meg Gospođinck, félkör alakban a Jegri čkáig vagy Almási-
baráig fut. Innen kezdve állandóan északi irányban haladva Bácsföld-
vár magasságában, az egykori Crna Bara (ma Duna—Tisza—Duna-csa-
torna) déli partján eltűnik. A Kulpin és Bácsföldvár közötti szakasznak 
ismét csak egy (küls đ) árka van a Duna, illetve a Tisza felé néz ő  ol-
dalon. 
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A kis sánc vizsgálatánál kivételes fontosságú tény, hogy a doroszl бi  
erdőben és a zombor—gombosi vasútvonal közelében, egymástól mintegy  
10 km távolságra, megmaradt két eredeti, megerősített átjáró vagy kapu,  
amelyet Borowszky, illetve Nagy Sándor vizsgált meg.  

A jövő  kutatásagy tekintve azt is ki kell hangasúlyozni, hogy a kis  
sáncot két helyen átvágja a nagy sánc is, Járek és Gospo đinci között, il-
letve Csúrog közelében. Ezeken a helyeken nehézség nélkül meg lehet ál-
lapítani, hogy a nagy a kis sáncot követ ően épült.  

A kis sánc problematikájának pillanatnyilag leghomályosabb része az  
a fó vonulathoz szervesen nem kapcsolódó, négy rövidebb sáncszakasz;  
ezeket azonban helyzetük (közelségük) és építésmódjuk miatt jobb híján  
egybetartozónak vesznek. Legalábbis egyel őre.  

Az első  Apatin közelében, az eredeti sánctól kb. 3 km-re fekszik, és  
azzal párhuzamosan mintegy 5 km hosszúságban fut.  

A második a már emlírtett félkör alakú szakasz, amely a Gombostól  
keletre terjedő  szikest fogja körül. Nincs kizárva, hogy tüzetesebb vizs-
gálatok ki fogják mutatni, hogy Cziráky Gyulának igaza volt, és hogy  
ez a rész a fő  vonulat szerves része.  

A harmadik Kátynál kezdődik, a Duna egykori magas partját követi  
egészen Gardinovciig. Itt irányt változtat, és 100°-os szögben észak felé  
fordulva, Molorin közelében a Tisza egykori mellékágának a partján ér  
véget.  

A negyedik Gospođincitól északra kezdődik, a fővonaltól 3 kilométer-
nyire párhuzamosan fut, átlépi a Crna Barát, Péterréve magasságában  
eldri a Csík patakot, majd azt is átlépi, mintegy 4 km után elt űnik.  
Ez a kb. 30 km hosszú szakasz nyílegyenes irányú, és csak egy árokkal  
rendelkezik a tiszai oldalán.  

 
A Kis-római-sánc teljes hossza, a hozzá sorolt rövidebb részeket kivé-

ve, kb. 120 km. Ha elfogadjuk, hogy a doroszlói erdőben látható rése  
jó közepes átlagot képvisel, akkor (Nagy Sándor számításai szerint) azt  
kapjuk, hogy egy méter hosszúságú sáncba kb. 18 m 3  föld van, illetve  
volt beépítve. Eszerint az egész objektumnak össztömege 2 160 000 m3-t  
tett ki. Ha ugyanezeket az elemeket számítjuk a kísér ő  részeknél is,  
amelyek összesen 70 km hosszúak, akkor ezek tömege 1 260 000 m 3  föl-
det jelent. A kettő  összesen 3 420 000 m 3. Az esetlegességekre is számk-
va, ebbő l a mennyiségbő l vonjunk le 100/o-ot, és akkor végeredménykép-
pen 3 070 000 m3-t kapunk. Ha ezt most lekerekítjük 3 000 000-ra, ab-
ban az esetben is hatalmas tömeg ű  földdel kell számolnunk, amelyet egy  
eddig még pontosan meg nem határozható rövidebb-hosszabb id őszakban,  
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kezdetleges szerszámokkal, els đsorban emberi erđ  igénybevételével épí-
tettek bele a kis sáncba. 

Vegyük, hogy az akkori, biztosan nem hivatásos kubikosmunkás (és 
nem is római katona) napi teljesítménye 2 m3  körül lehetett. A kis sánc  
elkészítése ilyen körülmények között 1000 embernek 3000 napját vette  

volna igénybe, amit 10 000 ember csupán 300 nap alatt képes lett volna  

elvégezni. Ha tekintettel vagyunk az évszakokra, az id đjárás viszontag-
ságaira és néhány más ismeretlen tényez đre is, az itteni éghajlati viszo-  
nyok között az évből esetleg hat hónap, vagyis fél év maradhatott az 
aktív munkára. Ezúttal is 10 000 munkást véve alapul a munkát két, 
legfeljebb három év leforgása alatt be lehetett fejezni. 

Természetesen, ezeket a számokat tetszés szerint tovább kombinálhat-
juk, marad azonban a tény, hogy egy olyan feladat, amilyen a kis sánc 
megépítése, egy kisebb, de jól szervezett közösség képességeit nem n őt-
te túl; egy olyan közösség is megbirkózhatott vele, mint a kés ő i szarmata  
társadalom is, amennyiben biztosítani volt képes a szakmai (mérnöki)  

gárdát, amelynek megfelelő  tapasztalata volt az ilyen jelleg ű  munkák  
szervezése és kivitelezése terén, tehát az elvégzett munka ellen őrzését is  
képes volt hathatósan elvégezni. Az imént a kés ői szarmata társadalmat 
említettem, de talán ugyanúgy említhettem volna a jazigokat, a betele-
pülő  szarmaták első  törzsét is, amely a dákok segítségével nekifoghatott, 
és be is fejezhette a sánc építését. 

VII. 
A sok, még megoldatlan kérdés mellett legnehezebb a következ ő  

kettőre választ adni: 
kik építették a sáncot és 
mikor épült? 

Az eddigi kutatók, főleg történelmi módszerek segítségével, egész sor 
lehetőséget kínáltak fel: hogy az épít ők rómaiak, avarok, germánok, 
szlávok, magyarok, illetve szarmaták voltak. Az utóbbiakat kivéve a 
felsoroltak mellett felsorakoztatott bizonyítékok rendre tarthatatlanok, 
a szarmata variáns egyel őre a legelfogadhatóbb és a legvalószín űbb. Ré-
gészeti bizonyítékok hiányában erre a hipotézisre pillanatnyilag a leg-
erđ&sebb érv az a tény, hogy a kis sáncot a nagy sánc két helyen is át-
szeli, vagyis hogy a kis sánca nagyot megel őzően épült. A nagy sánc  
viszont a IV. század második harmada el őtt készülhetett el, mivel a leg-
újabb kutatások eredménye szerint az Alföld keleti felén keresztülvonuló 
sáncrendszer, amely a bánáti Duna-pantt б l a váci Duna-partig húzódik, a 
IV. század második harmadának elején épült.EQ Ennek a rendszernek a 
létezése pedig elméletileg kizárja a bácskai Nagy-római-sánc építésének 

22  Garam Éva—Pаtay Pál—Soproni Sándor: Sarmatisches Wallsystem in Kar-
patenbecken. Régészeti füzetek II. 23. Budapest, 1983.  
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szükségességét. Mivel a történelem el őtti közösségeket is mindenképpen ki  
kell zárnia lehetséges építők sorából (ezeket egyébként egyik kutató sem  

említette), marad, hogy a Kis-római-sánc az I. és IV. század közötti  
időszakban keletkezett, abban a korban tehát, amikor az Alföldön a  

szarmaták éltek.  
Magától értetődik, hogy a jelzett datálás valószínűsége ellenére sem  

tekinthető  még megoldásnak, mivel a szükséges régészeti bizonykékok  
még hiányoznak, az olyan leletek, amelyek minden kétséget kizáróan köt-
hetők lennének a kis sánchoz. Ami pillanatnyilag a rendelkezésünkre áll,  
az kevés, és nincs neki megfelel ő  dokumentációs értéke sem. A zombori  
Városi Múzeumban olyan tárgyakat is őriznek, főleg népvándorlás kora-
beli cserépedényeket, amelyeket állítólag Apatin környékén, „a sáncok  

közelében leltek". Becse közelében a múlt század közepén, úgy t űnik,  
magából a sáncból ástak ki egy szarmata tárgyakkal keltezhet ő  csomtvá-
zas sírt. Ez minden. Borowszky Samu ásatása nem hozott felszínre ré-
gészeti bizonyítékokat, az ásatás közelében a föld felszínén csupán né-
hány római érmét találtak. Nagy Sándor ásatása sem adott választ a  

feltett kérdésekre; egyetlen értékelhet ő  tárgy sem került el ő , habár fon-
tos adatokat nyertek a sánc építésének kérdéséhez.  

Mindezek ellenére van néhány határozottan megfogalmazható fogódzó,  
amely hasznos lehet az elkövetkez ő  kutatások számára:  

AKis-római-sánc jellegét tekintve kimondottan defenzív, azzal az  
álapkoncepciбval, hogy két végével nagy folyókra támaszkodik.  

Igy van megépítve, hogy a Duna és a Tisza fel ől fenyegető  ve-
szély ellen nyújtson védelmet. A Duna ez esetben Sirmiummal, a Tisza  
pedig Daciával is helyettesvthet đ .  

Lehetséges, hogy a munkát nem fejezték be az eredeti tervek sze-
rint, hanem az egy pillanatban megszakadt.  

A sánc építésében nagyobb tömegek egy id őben vettek részt, és ezért,  
amennyiben komolyabb kutatásokra kerül sor, egyebek között különös  

figyelmet kell majd szentelni a sánc közelében megbúvó „épít őtáborok"  
nyomainak lokalizálására.  

Végezetül ki kell hangsúlyozni, hogy miel őbb lépéseket kell tenni en-
nek az európai jelent őségű  objektumnak a megóvása, még fellelhető  ma-
radványainak megóvása érdekében, mert ha hathatós védelem alá nem  
helyezzük, napjai meg vannak számlálva. Közhely, de le kell írni,  á 
teljes pusztulás felbecsülhetetlen kárt jelentene. És, persze, lépéseket kell  
tenni, hogy egyszer nagyobb társadalmi, esetleg nemzetközi támogatás-
sal meginduljon a vajdasági sáncok problémájának átfogó kutatása is,  
mert a mostani helyzet nem válik tudományos életünk dicséretére.  



VÉDELMI RENDSZEREK  
AZ ŐSKORTÖL A KÖZÉPKORIG'`  

NADA KLAI Ć  

Köszönetet mondva a szervez đknek a szíves meghívásért, hogy mint  
vendég elvegyüljek a régészek és m űvészettörténészek válogatott társasá-
gában, be kell vallanom, hogy azt szívesen elfogadtam, mégpedig nem-
csak azért, mert nem mertem eljátszani irántam való bizalmukat, hanem  
azért is, hogy az érdekes témán keresztül a kritika fókuszába állítsam  

saját, a korai középkori horvát múltra vonatkozó szintézisemet. Végered-
ményben hasznosnak tűnt, hogy valaki harmadik kíséreljen meg utat  

találni az újabb és legújabb régészeti irodalom s űrű  erdejében. Egyébként,  
ha az igazi út keresése közben el is tévelygek, és azt nekem valaki be  

is bizonyítja, az nekem felix culpát jelent majd, amib đ l magamnak is  
haszna származik. Még azt tenném hozzá, hogy ezt a feladatomat sem-
miképpen sem fogtam fel felületesen, és hogy negyvenéves tudományos  

működésem során talán elđször találtam magam olyan kérdés el đtt,  
amelynek a megoldása kezdetben lehetetlennek t űnt.  

Ugyanis a védelmi rendszer fogalma egy olyan tudományos profilú  
medievista számára, amilyen én vagyok, az els đ  elmélkedések alapján,  
egyáltalán nem létezik! Vagy, mondhatnám talán pontosabban, nem lé-
tezik olyan keretek között, amelyekben a szak- és nem szakirodalom  a 
nyilvánosságnak bemutatja. Mert egyes szerz đk azzal, hogy a horvát  
föld gyönyörű  középkorának legalapvet đbb tényei területén is igazán  
csodálatraméltó ,tájékozatlanságot engednek meg maguknak, azt pokolian  
sötét korszakká változtatják, amelyben a földesuraknak mintha más  
dolguk nem is lett volna, mint hogy várakat és er đsségeket építsenek sa-
ját védelmükre és mások bosszantására. Az állít бlag harcias középkor  
ilyen fekete képéhez nem is kellett sok bizonyfiás. A feudális urak eleve  
feltételezett rosszasága mellett egyes szerz đknél erre mégis találhatunk  
két, állítólag történelmi, okot: az elkerülhetetlen tatár betörést a XIII.  
században és a megállíthatatlan török el đretörést a XV. században.  

Elhangzotta jugoszláv régészek XII. kongresszusán, Újvidéken  
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A múlt ilyen szegényes ismeretének következménye nem maradt el:  
az említett irodalomban majdnem mindenhol megtaláljuk azt a nézetet,  
hogy a középkori Szlavóniában csak a XIII. század második felében  
kezdődött el a burgusok, a megerősített városok építése, mintha a szla-
vóniai főúr csak a jelzett korban kezdte volna h űbéruradalmát egyéni  
módon megszervezni. Az a gondolat, hogy a tatárok voltak ezeknek  a 
változásoknak a kiváltói, olyan szembet űnően átitatta a legkomolyabb  
irodalmat is, hogy azt ma már forrásanyagok segítségével senki sem  
bizonyítja vagy ellenőrzi.  

Oly módon közelítettem meg a számomra megfelel ő  kérdést, ameny-
nyire a szó legszélesebb értelmében vett régészeti irodalom — szóval  
az az irodalom, amelyik különböz ő  szempontokból vizsgálja a föld fel-
színén és a föld alatt levő  anyagi maradványokat — a segítségemre tu-
dott lenni a korai középkori védelmi rendszerek kutatásában.  

Mindenekelőtt mint megrögzött medievista hosszú ideig nem tudtam  
felfogni és még ma sem tudom mindig elfogadnia munka kisipari fel-
osztását a régészek, a m űvészettörténészek és építészek között. A mun-
ka általánosan ismert és nagyon káros vízszintes felosztása régészetre,  
amely arra hivatott, hogy a föld alatt kutasson, és m űvészettörténetre,  
illetve építészetre, amelyek kizárólag a föld felszínén lev ő  anyagi marad-
ványokkal foglalkoznak, azt eredményezi, hogy a történész általában  
nem kap adatokat élet és halál kapcsolatáról egyazon földterületen. Igy  
a többnyire példásan kiásott temet đk — sírok ezrei — a történész szá-
mára egyre gyakrabban válnak holt tőkévé, amellyel nem tud mit kez-
deni. Mert amíg a történészt kétségek gyötrik, és — példának okáért —  
felteszi azt a kérdést, hogy a legújabb irodalomnak nincs-e igaza, ami-
kor a horvát honfoglalást a VIII. század végére teszi, 1  addig a régészek  
könnyedén átsiklanak a probléma fölött, és a bizánci császári tartomá-
nyi városokon kívül levő  temetőket mind óhorvátnak nyilvánítják. Sem-
mivel sem jobba helyzet a m űvészettörténészek és az építészek között  
sem, akik időnként, a tárgyi hagyaték példás kutatása ellenére is óhorvást  
körük rabjai maradnak, és így gyakorta válnak öncélúakká. El kell  
azonban ismerni, hogy az óhorvátnak tartott tárgyi hagyaték vitrinjei-
rő l szemérmesen kezdenek lekerülni a magyarázó cédulák, és az iroda-
lomból is elmaradoznia hasonló vélemények, de a tudósak nagy többsé-
ge számára, sajnos, még ma is minden бhorvát: attól a sírtól és falusi  
templomocskától kezdve, amelyben fonatos díszít őelemet találtak  az 
ugyanolyan leletekig, amelyeket a görög császár városában leltek. Azt  
merném mondani, hogy különösen abban az irodalomban tragikus  a 
helyzet, amelyben a föld felszínén lev ő  középkori szlavóniai maradvá-
nyokat tárgyalják. Vajon hogyan is támaszkodhatna a történész olyan  

1  L. Margetié: Konstantin Porfirogenet i vrijeme dolaska Hrvata, Zbornik  

Hist. zavoda JAZU 8, Zagreb 1977, 5-88. 1.  
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adatokra — még a legtekintélyesebbekéire is —, hogy a középkori Szla-
vóniában a templomok és kolostorok építése csak a XIII. század küszö-
bén kezdődik! Azt el kell ismerni, hogy ezekben az írásokban a gótikus 
és barokk emlékművek nagyon szép •fotókon szerepelnek, de az embe-
reket és a tájat hiába keressük bennük. Éppen ez az oka, hogy a barokk-
ról készített terjedelmes monográfiában elsikkadnak a középkori Szlavó-
nia jellegzetességei, és olyannak látszik, mint a kontinentális Horvát-
ország. 

És hogy mennyire szükséges éppen ezekben a kutatási vállalkozásokban 
a régészek, művészettörténészek és építészek sokoldalú együttm űködése, 
ékesen példázza a medvedgradi romok esete. A XV. századtól kezdve a 
zágrábi kanonokok szüntelenül azt állítják, hogy Medvedgradot a zágrá-
bi püspök építtette az 1242-es tatár betörést követ ően. Ama Medved-
gradra vonatkozó igazán gazdag forrásanyag lehet ővé tette, hogy lelep-
lezzem ezt a „szent hazugságot" és hogy megállapítsam, ezt a gyögyör ű  
várpalotát Arpád-házi Kálmán herceg építtette a XIII. század har-
mincas éveiben azért, hogy ily módon tudtára adja apjának, II. Endre 
királynak, hogy Szlavónia nagy királyságával elszakadt országától, és 
hogy saját útján indult el. És nem kell elfeledni, hogy a szakirodalomban 
a medvedgradi er ősség még most is annak egyik leghathatósabb bizonyí-
tékaként szerepel, hogy a tatárjárás vitán a középkori Szlavóniában sietve 
kezdtek védővárakat építeni. 

Ezek szerint igazán semmi okom sincs elfogadni az innens ő  oldalon 
álló kutatók állításait, akik a szlavóniai er ődök és paloták építését az 
acsarkodó földesurakkal vagy a tatárok betörésével indokolják. 

Más részről, amikor a középkori Horvátországról vagy Dalmáciáról 
van szó, akkor meg kell mondani, hogy a régészeti kutatások — ismét 
a szó legszélesebb értelmében — igazi reneszánszukat élik. Ennek az 
újjászületésnek, igaz, nincs közvetlen kapcsolata témánkkal — mert sen-
ki sem fogja feltételezni, hogy a horvátok a Balkánra érkezésük után, 
ezen az ezredéves kultúrtalajon, valami lényegbevágóan újat találtak ki 
—, de a történész nagyon örül annak, hogy az eltelt évtizedben a tudó-
sok legválogatottabb csoportja alakult ki, többnyire olyan fiatalok, akik 
új utakon járnak, és bátran nyitnak új látóhatárokat. Tényleg vigasz-
talóan hangzik, hogy ezeknek az er őfeszítéseknek az eredményeképpen 
egyre jobban eltűnik az o'horva't jelző  a késő  antik vagy korai közép-
kori, illetve szláv javára. 

Ezek szerint nem merném állítani, hogy az az óriási irodalom, ame-
lyet, az adott témára keresve választ, átlapoztam, nem hatott rám. En-
nek az anyagnak az egyik része, a középkori Szlavóniáról szóló, a tör-
ténész számára olyan hasznavehetetlen, hogy nem volt nehéz elvetni, de 
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a másik azért lehet đvé tette a horvát múlt VII. és VIII. századi, eddig  
megoldatlan kérdéseinek megközelítését.  

Megkísérlem tehát el đadni elmélkedéseimet arról, hogy mit kellene  a 
horvát területeken védelmi rendszer alatt érteni a korai középkorban.  

Mindenekelőtt gondolatmenetünket Európa múltjának arra az átme-
neti időszakára kell irányítanunk, amelyben haldoklik az ókori csá-
szánság, és romjain a barbár nemcsak hogy saját államát, hanem egy új  
császárságot is felépít. Általában véve két rendszerr ől van szó: a régi,  
antik világ védelmi rendszerérő l és a barbár jövevény rendszerér ől. Mert  
nem kétséges, hogy a barbár is rombolva épít, habár ma már bizonyos,  
hogy meglehetősen szelíden és nem tiszteletlenül vonult be az antik vi-
lágba. Csak az első  egymás közötti leszámolások után válik szükségessé  
az elfoglalt állások védelme abban az alig kiépíteot, fiatal barbár világ-
ban. Miután a barbár megállapodott azon a területen, amely majd új  
hazája lesz, kénytelen az új szállásterületek védelmér đ l gondoskodni. Ha  
az összes barbárok viselkedését vizsgáljuk a Kárpát-medencében a hunok-
tól az avarokig, megállapíthatjuk, hogy csupán az utóbbiaknak volt  
szükségük, minta Kárpát-medence állandó lakóinak, védelmi rendszer-
rđ l gondoskodni. Természetesen, az Alföld az avaroknak nem nyújtott  

valami sok lehetőséget ezen a téren. YJgy t űnik ennélfogva, hogy az ál-
lattenyésztőnek elegendđ  volt földhányással és szilárd palánkkal bekerí-
tenie két legértékesebb kincsét: összerabolt értékeit és jószágát. A régé-
szek,tđl azonban elvárom, hogy többet mondjanak az avarok hringjéről,  
amelyrđl adatokat lehet találni a VIII. század utolsó éveibđl származó  
,forrásokban. A Conversio Bagovariorum et Carantanorum ugyanis ha-
tározottan állítja, hogy Nagy Károly fia, Pipin „ad celebrem eorum 10-
cum qui dicitur rinch" közelébe érkezett, a lorschi évkönyvek pedig még  
hozzáteszik, hogy a hringekbđl elrabolták azokat a kincseket, amelyeket  
az avar uralkodók sok évszázadon keresztül összegy űjtöttek.E Azt hiszem,  
nem tévedek, amikor azt tartom, hogy az avarok alföldi központjáról  
van szó. Ha tévednék, kérem, javítsanak ki.  

De amíg az avar állam központja védelmének kérdése többé-kevésbé  
meg van oldva, arról, hogy az állam távolabbi részeiben ugyanakkor mi  
történt, egymásnak ellentmondó vélemények léteznek. Ez a probléma  
nemcsak abból áll, hogy ennek az id őszaknak a temetđiben előforduló  
lovasfelszerelést kinek kell odaítélni és feltenni a kérdést, hogy azt ki  
viselte, avar, szláv vagy horvát! Valójában a horvát középkori történe-
lem egyik legnyitottabb problémájáról van szó, azaz a horvátok ide-
költözésérđl és az avarokhoz fűződđ  viszonyukról. Amikor ezekkel  a 
kérdésekkel foglalkoztam mintegy tíz évvel ezel őtt, nyíltan bevallottam,  
hogy a horvát történelem els ő  lapjai még nincsenek megírva, illetve be- 

У  F. Rački: Documenta historiae chroaticae periodum antiquam illustrantia,  

(а  továbbiakban: Documenta), MSHSM V1I, 1877, 298., 299. 1.  
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fejezve. Ma azt tartom, hogy az újabb és legújabb irodalom elég indí-
tékot adott arra, hogy az avar—horvát viszonyról másképpen véleked-
jenek, mint egykor. Tényleg nem mindegy, hogy továbbra is védeni fog-
jwk-e a VII. században bekövetkezett horvát beköltözésr đl szóló régi el-
méletet, és ezzel a véleménnyel kapcsolatban a horvát történelmet az  

Adria partján kezdjük, méghozzá egy olyan korban, amikor ott, min-
den jel :szerint, nem volt keresnivalójuk. És mindezt csak azért, mert  

az író-császár, Bíborban született VII. Konsztantinosz a X. században  
nem talált más módot a császárság VII. századi gyengeségének elpalás-
tolására. Más részr đl, a császár és művének névtelen folytatója sem me-
ri azt állítani, hogy Salonát a horvátok rombolták le. Mindkett őjük  
számára kétségtelenül nagy megkönnyebbülést jelentett, amikor kortár-
saikat azzal gyđzögették, hogy a császári tartomány az avarok ravasz-
sága következtében veszett el és nem az ügyetlen császári politika miatt. 
Egyébként az újabb és legújabb régészeti felfedezések az Adria partjain, 
de a Dinári-hegyekben is, kétségtelenül igazolják, hogy közvetlenül az 
antik örökségre tapadt az új élet, és erre épült az új világ. Ha ehhez 
hozzávesszük azt a •tényt is, hogy sírok ezreit nyilvánították óhorvátnak 
csupán azért, mert a történészek azt bizonygatták a régészeknek, hogy 
a horvátok az Adriai-tengerpartra mára VII. században leereszkedtek, 
akkor végeredményben már semmi sem gátolhat meg bennünket abban, 
hogy elfogadjuk Margeti ć  ötletét arra vonatkozóan, hogy a horvátok 
ideköltözése, pontosabban megjelenése a történelem színpadán a VIII. 
század utolsó és a IX. század els đ  éveiben történt meg. 

Amint áthelyeztük a horvátokat a VII. század elejér ől a VIII. század 
legvégére, sokkal világosabb képet kaptunk err đl a két, állí-
tólag leghomályosabb korai középkori évszázadról a Dinaridák-
ban és az Adrián. Az avarok els ő, tengerig történt lerohanásaik 
után, úgy látszik, visszahúzódtak, hogy Lika, Gacko és Krbava területén 
megszervezzék országuk magvát. Ugyanakkor megengedik a szlávok-
nak, akikkel szimbiózisban vannak, hogy egy csendes kolonizáció kere-
tében ne csak a tengerpartra ereszkedjenek le, hanem a görög császár 
áldásával áthajózzanak szigeteire is. Mi Іtёbь , a császárnak kapóra jöt-
tek, és örömmel adja át nekik a községi szervezetet azzal a feltétellel, 
hogy vegyék magukra a védelem nem csekély terhét is. Az a tény, hogy 
a belei község lakóit Osoron még 1018-ben is Godostro kapitány vezeti,$ 
ékesen bizonyítja a császár ügyes védelmi politikáját az Adrián. A szláv 
a végelgyengülésben levđ  tartományba nemcsak új életet önt, hanem saját 
vérével is védeni fogja. 

De a régészetileg egyáltalán ki nem kutatott Velebit mögötti fennsík 
egyelőre nem engedi meg, hogy hangosan elmélkedjek arról, hogy az  

avarok ott átvettek-e valamit el đdeik védelmi rendszerébő l. Nem eléged- 

s  Documeпta, 35. 1.  
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hetek meg azzal a logikus megállapítással, hogy nem volt szükségük nagy  
védelmi rendszerek kiépítésére, mivel az els ő  ellenség csak a VIII. szá-
zad utolsó éveiben jelent meg a kaganátus határain.  

Туgy tűnik, hogy annak a barbárnak, aki a régi császárság pannon—
balkáni részét választotta új hazájának, fennmaradása érdekében mind-
addig a pillanatig nem kellett reszketnie, amíg nyugati határain meg nem  

jelent Nagy Károly, akinek a fejére éppen abban az id őben teszi Róma  
püspöke — saját érdekeitől vezérelve — a császári koronát. Annak el-
lenére, hogy a frankok a Duna mellékén a bolgárokban méltó ellenfélre  

találtak, harcuk mégis — mindent tekintetbe véve — el őször kényszerít  
egy barbár uralkodót arra, hogy a foglalt aerületek védelmében minden  

rendelkezésére álló eszközt felhasználjon: a kardtól és kereszttől kezdve  
az emberig, aki az ő  kelet felé vezet ő  győzelmes útján az új császár ha-
talma alá került.  

Az új támadó-védekez ő  frank rendszeren belül kerültek a horvát te-
rületek is, és, legalábbis egy közülük, kit űnő  helyit kapott. Mert tény-
leg nincs több okunk arra, hogy elvessük azt a gondolatot, amely szerint  

éppen a frank katonaság segített a horvátok hercegének a velebiti he-
gyek mögött az avarokkal történt leszámolásban. Igy emelkedett a régi  

Liburniában és Dalmáciában a horvát herceg, a ga čok elöljárója az ural-
kodói címig (dux Guduscanorum). A Borna haláláról szóló hírt lejegyez-
ve, Einhard évkönyveiben azt Írja, hogy meghalta „dux Dalmatie atque  

Liburnie". 4  Éppen ezért nem fér kétség ahhoz, hogy az új frank csá-
szár segített a horvát uralkodónak, hogy a Dinári-hegyekb ő l leereszked-
jenek a Salona környéki term őterületekre és hogy elfoglalja azt a terüle-
tet, amely nem tartozott a trogiri községhez.  

Közben a barbár uralkodó els ő  megjelenése az adriai vizeken a gö-
rög császár alattvalóiban el őször bizonyosan zavart váltott ki, utána  

pedig furcsa elhatározást: érdemes lesz idejében behódolni annak a bar-
bárnak, és horvátjaitól megmenteni legalább a régi term ő területeket. És  
tényleg! A zárai Donat püspök és Pavao dux 805-ben 5  elutazik a csá-
szár udvarába, és az utolsó pillanatban menti meg a horvátoktól a zárai  

termő területeket. És bár mint „legati Dalmatarum" lépnek fel, és gazdag  

ajándékokat visznek, Nagy Károly nem siet nagy szolgálatokat tenni ne-
kik. Meghagyja ugyan Pált a vezet ő i székben, 6  de a dalmát—horvát  
határ kérdésében nem enged. 1  Egyes bizánci császári városok számára az  

4  Documenta, 325. 1.  
5  Documenta, 310. 1.  
fi Documenta, 310. 1. „Et facta est ibi ordinatio ab imperatore de ducibus et  

populis tar Venetie quam Dalmatie."  
7  Documenta, 317. 1. 817-ben a frank évkönyvek szerint Leo Niciforos csá-

szár követett küldött Konstantinápolyból „pro Dalmatinorum causa", de Lajos  
úgy rendelkezik, hogy addig várni kell, amíg az udvarba érkezik „Cadolah, 
ad quem illorum confiniorum cura pertinebat". De amikor Kadolah megérke- 
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ilyen fejlemények végzetesekké váltak, mert Spalato (Split) például egy- 
kori termőterületeinek csak nagyon kis részét tudta megmenteni. 

ime a válasz arra a kérdésre, hogy a horvátoknak hercegségük meg- 
teremtésekor miért nem kellett gondolniuk valamilyen nagy védelmi 
rendszerre. Az ő  elég fényes jövőjüket Károly császári udvarában szab- 
ták meg. 

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy már az els ő  ismert horvát her-
ceg, Borna uralmát a Dinári-hegyekben nem er ősítette erődítmények 
építésével azokon a helyeken, ahol valamilyenek már korábban is létez- 
tek. Einhard, amikor leírja a 819-ben Borna és Ljudevit között lezaj- 
latt összetűzéseket, azt állítja, hogy Borna „az övéit mind várakba zár- 
ta", de válogatott harcosaival éjjel-nappal támadta Ljudevit katonasá- 
gát.e Valószínűleg valamilyen primitív erődítésekről van szó,, amelyeket 
az új császári vazallus szükségleteihez idomítottak. 

De ugyanakkor mi történik a Dráva—Száva közén lev ő  ellenfelével, 
Ljudevit Posavskival? Hogy megérthessük Ljudevit Posavski helyzetét, 
kötelesek vagyunk kihangsúlyozni azt .a tényt, amely lényeges hatást 
gyakorolt hercegségének helyzetére: a Dráva—Száva köze ugyanis al- 
kotórésze az új pannóniai limesnek, amelyet Nagy Károly kezdett ki- 
építeni mindjárt 796 után. Ez a Pannonicus-avaricus limes,° ha ehhez 
hozzáadjuk, hogy az avar kaganátus 803-ig szintén a limeshez tartozott, 
amelynek a parancsnoka a keleti prefektus volt, 10  mindjárt világos lesz 
előttünk, miért nem akar a frank uralkodó ugyanúgy bánnia pannon 
hercegséggel, mint a horvátokkal. Azonkívül a közvetlen frank—bolgár 
ellentétek, amelyek miatta limest végtére is megszervezeték, a IX. szá- 
zad elején nem tette lehet ővé, hogy Ljudevit hercegsége önállóvá váljon. 
Ljudevit vádjai hátterében, amelyeket 818-bon emelt Kadeloh markgraf 
ellen,11  már a herceg azon fantasztikus terve húzódik meg, amely eleve 
sikertelenségre volt ítélve. Semmi sem segftett, még az sem, hogy Fortu-
natus, az udinei pátriárka Ljudevitnak mestereket és k őműveseket kül- 
dött, hogy „meger ősútsék várait" (ad castella sua munienda). 14  Mivel 
Einhard azt állítja, hogy Ljudevit katonáival 820-bon a frankok el ő l 
bevonult „várába, amelyet meredek hegyen épftett" (munitione tantum 

zett és elkezd ődtek a tárgyalások, az udvarban belátták, hogy „sok rómairól 
és szlávráf' van szó, akik nélkül a határok kérdését nem lehetett megoldani. 
Ezért a császár KadoIahhal Dalmáciába küldött egy bizonyos Albgari nev ű  
egyént, de a horvát—dalmát határ akkor sem változott meg. 

8  Documenta, 322. 1. „Cui cum Borna se penitus inparem conspiceret, omnia 
sua castellis inclusit, et ipse cum delecta manu nunc a tergo, nunc a latin e in-
sistens, Liudewiti copias et noctu et interdiu quocumque poetrat laceravit ..." 

° A. Cs. Sós: Die slawische Bev őlkerung Westungarns im 9. Jahrhundert. 
München, 1973, 22. 1. 

10  Uo., 23. 1. 
11 Documenta, 320. 1. 
1f  Documenta, 325. 1. 
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castelli, quod in arduo monte construxerat, se suosque continuit), 18  nem  
vitás, hogy az Olasz mesterek a legfontosabb szlavóniai közlekedési vo-
nalak mellett emeltek neki várakat. Ljudevit várainak keresésében a ré-
gészek és művészettörténészek nekem sajnos nem segíthetnek. Az el đb-
biek azért, ment nem érdekli đket, hogy a XI. században mi történt a  
föld felszínén, az utóbbiak — A. Horvatra gondolok — egészen komo-
lyan állítják, hogy Ljudevit az újonnan meger đsitett Sziszeken védeke-
zett. 14  Ezt még akkor sem hihetnénk el, ha azt a frank krónikás  írta 
volna le! Ljudevit várait a folyóköz más részein kell keresni. Kiinduló-
pontunk III. Béla névtelen jegyz đje krónikájának az a híre, amely sze-
rint a magyar hadvezetđk a X. század elsđ  felében átlépték a Szávát és  
a Kupát, és elfoglaltak három várat: Zágrábot, Pozsegát és Vukovót!15  

Kivételes adat, amely felfedi a szlavóniai IX. század titkait. Hiszen  
mind a három név szláv! Ebb đ l azt a következtetést mernénk levonni,  
hogy a frank limesen belül legkés đbb a IX. század elején szerény er đ-
dök, tulajdonképpen bástyák építése kezdđdött, amelyeknek az volt a  
feladatuk, hogy megállítsák a bolgárok nyugati irányban történ đ  elđre-
törését. Ljudevit Pannon hercegnek sehogy sem sikerült megváltoztatnia  
alapcéljukat és védelmi központból saját önálló hercegségi központot  
alakítania ki.  

De a frank—bolgár összetűzés és ellentét a Duna mellékén Német  
Lajost 828-ban nagy közigazgatási reformra kényszerítette, amelyben  a 
Dráva—Száva köze ismét külön szerephez jut. M. Kas szavai szerint  
ugyanis elkezdđdik „a nagyszabású német kolonizáció", ekkor ismét ki-
fejezésre jut Pribina alsó-pannóniai herceg. A kezdeti bizonytalanságok  

után Pribina 840-ben végül megkapja a császártól Als б-Pannбnia egy  
részét „mint hűbéri birtokot annak a folyónak a környékén, amelyet  
Zalának neveznek"„ 1e és amikor 845-ben békér, kötöttek a bolgárokkal,  
a hűséges vazallust új birtokokkal, el đjogokkal és kitüntetésekkel jutal-
mazták meg. Lajos Pribina hercegnek egyebek között „száz jobbágytele-
pet adott örök tulajdonba a Vuk folyó mellett". 17  Igy kezdđdik csá-
szárság legtávolabbi határán a védelmi rendszer lázas kiépítése. Már  

Lj. Hauptmann is jogosan mutatott rá, hogy „a Vuka melletti ajándé-
kozások célja az volt, hogy az újonnan kapott földeket kolonistákkal  
erđsírsék meg".18  Pribinát Alsó-Pann бnia markgraf jává nevezték ki, így  

13 Documenta, 324. 1.  
14  Lásd A. Horvat: O Sisku u starohrvatsko doba na temelju pisanih izvora  

i arheololkih nalaza. SHP III/3, 1954, 94. old. A civitas szóra hivatkozva,  
ámely Einhardnál állítólag meger đsitett helyet jelent, Horvat azt tartja, hogy  

„helyesebb, ha annak az idđnek Sisciáját mint jelentđsen megerđsitett helysé-
get képzeljük e1".  

15  Lásd Szentpétery E.: Scriptores rerum hungaricarum I, 87. 1.  
1 Lásd N. Klaić : Crtice o Vukovaru u srednjem vijeku, Vukovar 1983, 18. 0.  
17 Uo. 19. 1.  
1e Uo. 29-32. 1.  
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neki is érdekében volt kolonistákat toborozni markjába, amely a kés đbbi  
Szerém és Valkó vármegyékre terjedt ki, ahol kétségkívül er đdöket is 
létesített. Az, hogy a régészek még ma sem tudták Vukováron megsej-
teni a vukai erđdöt, magától értet đdđen nem lehet ellenérv az én fel-
tételezésemre, arra, hogy a Duna feletti magas parton már legkés đbb 
a IX. század végén állt castrum! Még elgondolni sem lehet, hogy egy 
ilyen óriási uradalom a Karoling-császárság peremén er đdítmény nélkül 
létezzen. Ha a frank kolonista Pribina markjában megkülönböztetett 
helyzetben volt -- Franca Villa (ma Mandjelos/Nagyolaszi) cíviseire  

gondolunk —, akkor világos, hogy a Frankhegy mögött, ahogyan a IX.  

században a Fruska gorát hívták, kezd đdött az igazi frank limes, egy 
jól átgondolt védelmi szervezettel. Még a XIII. században is marknak  

nevezték Pribina hercegségének azt a részét, a pécsi püspökség egyik egy-
házkerületét.is  

A IX. század utolsó éveiben aKárpát-medence új képet öl't, amikor a 
magyarok beköltözésével véget érnek a nomádak európai sétái. A ma-
gyarokna ~k is, mint egykor az avaroknak, egy egész évszázadra lesz szük-
ségük a megnyugvásra, hogy felvegyék a keresztséget és elkezdjék épí-
teni államszervezetüket. 

Mi történik a X. és XI. század folyamán Szlavóniában? Ezen a he-
lyen és ez alkalommal nem mélyednék bele abba a kérdésbe, hogy kié 
Szlavónia abban az id đben, mindenekelđtt azért, mert egy alapos tanul-
mányban óhajtom majd bemutatni, hogy ebben a kérdésben felesleges 
volt a mi történészeink és a magyar történészek közötti vérmes vita. 

Közben figyelmesen tanulmányoztam a régészeti irodalomnak azt a 
részét, amely a középkori Szlavónia ezen id đszakát érinti, és đszintén 
sajnálom, de a legjobb akarattal sem tudom azokban a földvárakban, 
amelyekkel lépten-nyomon találkozunk, az egyes szlav бniai, kđbđl ké-
szült erđdök elđdeit felismerni. A magyar lovasok nem p осsékolják ere-
jüket Szlavóniában, de a földvárak fel sem tudnák tartóztatni đket.  
Szlavónia helyzete csak akkor kezd változni, amikor az új apostoli ki-
rály, mint egykor a frank császár, kereszttel és karddal indult el az  

Adria felé. De külön ki kell emelni, hogy sem a kereszt, sem a kard  

nem lett véres. A zágrábi és a pécsi egyház kit űnđ  szervezetét alaposan  
kidolgozott „védelm ,i rendszer" követi. Ugyanis I. László minden eset-
leges ellenségtđl való félelem nélkül veszi át a régi várakat és épít úja-
kat, amelyek a királyi földesúri szervezet központjaivá válnak. Az Ar-
pád-házi hirály sikeresen alkalmazza a régebbi frank .kolonizációs rend-
szert is. A kiválasztott földesurak mellett a királyi hatalom oszlopai lesz-
nek a szlavóniai szabadok is, de a városlakók is, akiknek a megtelepe-
dését a király nagyon is szorgalmazta. Ennek a békeszeret đ  „védelmi" 
politikának köszönhetđen n451 ki rövid idđ  alatt Szlavónia gazdag, népes  

1' Vi. 1$. L  
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országrésszé, az ígéret földjévé, amely végül mint különálló regnum le-
válik Magyarországról. Ez az a pillanat, amikor Szlavónia új királya, 
Kálmán herceg elhagyja a sz űk zágrábi váracskát, és a Medvednica lejt ő -
jén gyönyörű  palotát épít, hogy külső  fénnyel is jelezze, ki az úr a Gor-
jancitól Belgrádig és a Drávától az Adriáig terjed ő  területen. És a ta-
tár, aki 1242-ben megöli a középkori Szlavónia „aranykorának" meg-
teremtőjét, alkotását nem tudja elpusztítani. Szlavónia, igaz, feltartóztat-
hatatlanul rohan a földesúri oligarchiába, de nem azon az áton halad, 
amelyet Kálmán herceg jelölt meg, amikor a váracsot pompás kastéllyá 
alakította. Ismét a kastélyok küls ő  fénye kellett, hogy megmuaassa, kik 
az igazi urak a herceg valamikor büszke királyságában. Annak pedig, 
aki a királyi és lovagi udvarokból csatakiáltásokat vagy a leigázottak 
jajgatását hallja, esetleg feszüld íjakat lát, azt kell mondani, hogy feles-
legesen és meg nem engedett módon veszi át romlott századunknak em-
bertelen tapasztalatait s elcsúfítja a gyönyör ű  szlavóniai múltat. 

SZEKERES László f OYdítáSd 



VAJDASÁG KÉPZđMОVÉSZETE (IV.)  

Adalékok a XX.  századi művészettörténeti  
kutatásokhoz  

BÉLA DURÁNCI  

TALALKOZAS A PÁRIZSI MESTEREK MŰVEIVEL  

Az 1923-ban Szabadkán megalakított Vajdasági Képzőművészek  
Egyesületének tagjai számára mintha megállt volna az id đ . Párizstól  
idegenkedtek! Közülük az egyik legtehetségesebbnek, Oláh Sándornak  
megvalósíthatatlan vágya egy spanyolországi tanulmányút! Farkas Béla  
pasztelljein a háborúban megrekedt pompás tehetsége mintha a szecesz-
sziós látomások görcsébe merevedne. Bicskei Péter napsütéses színeit  
Bácstopolya környékén szórja szét, s rajzot tanít az iskolában. Hasonló  
a helyzet Zomborban, vagy Nagybecskereken is.  

A zenitizmus vagy az újvidéki Út folyóirat időszakát, amelyet  Euró 
pa művészettörténete is jegyez és az avantgárd tényez đi közé sorol,  a 
vajdasági művészek nagyobb része meg sem érezte. A bácskai rónán a  
harmadik évtized második felében sem volt hullámzás. A vidék közö-
nyös, megkérgesedett horizontjáról beszédesen árulkodik két idézet, az  
egyik az évtized elejéről, a másika végéről való.  

Stélla Adorján, a Napló felelđs szerkesztője az olvasóktól búcsúzva  
ezt írja: „Igaz, nem voltam törzsökös szuboticai polgár, de azzá let-
tem idők folyamán, mert megszerettem ezt a várost minden el đnyével,  
exotikumával és minden kirívó társadalmi excentritásával, pletykáival.  
Igaz az is, hogy kincses Kolozsvár után nehéz volt megszokni ennek  a 
nagy, lomha, ködmönszagú városnak a poros, tüd ővészes belsejét, ne-
héz volt beletörődni a színháznélküliségbe, az irodalommentességbe, de  
a környezet, a megszokás, a zsíros polgári jólét minden kultúrvágyat  

eliminált az emberb ől, és akklimatizálódik a bagaria szaghoz és a helyi  

szokásokhoz." 1  

1  Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó (1919-1945), Forum, Újvidék, 1979, 36.  
oldal (Bácskai Hírlap, 1921. január 5-én)  
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Az 1921 elejéről való idézethez csatoljuk Szenteleky Kornél szavait,  
amelyeket 1928 szeptemberében írt a Vajdasági frás beköszöntőjében:  
„Ez a föld kövér, kevély gabonát terem, de itt nemigen tud gyökeret ver-
ni a gondolatnak, az álomnak, a szépnek a virága, mely nem jelent hasz-
not és nem jelent életfeltbtelt. A b őséges vegetatív örömök élvezése, a  
boldog, egyszerű, telthasú materializmus mostohán bánik a szellemmel,  
mely messze, sugarak és sasok magasságában szeretne szállni, de me-
lyet ezen a tájon mindig visszahúz az anyag súlyossága és túlértéke-
lése."Y  

Távol, az európai művészeti központokban, Párizsban vagy Német-
оrszágban, Olaszországban és másutt, a harmadik évtizedet a szintézis  

szelleme hatja át. A háború előtti időszakot megjelöl ő  fauvizmus, kubiz-
mus vagy a szecesszió után a klasszikus harmónia iránti vágy kerül el ő-
térbe. Egyfelől az erős konstruktivista töltés elvonatkoztatása jelentke-
zik, másfelől pedig a hagyományokban és a múlt kiválóságainak tanul-
mányozásában való támaszkeresés — mintegy elhatároláskért a már el-
virágzott impresszionizmustól. Ezt a másik áramlatot, amely, Cézanne-
tól kiindulva a kubizmus tapasztalatain vagy az expresszionizmuson át  
a régi reneszánsz festőkig jut el, hogy visszatérve modern képet alkos-
son, klasszikus realizmusnak nevezik.  

„A klasszikus realizmusa festészet sok elfelejtett sajátosságát és mód-
szerét hozza vissza, mint amilyen a világos—sötét, a megminrtázás,  a 
térszerkesztés stb. A szigorúság és objektivitás s a reálishoz való ra-
gaszkodás nem veszélyeztette a képnek azt a másik realitását, képz ő -
művészeti világát, amely a kubista felfedezések fejl ődésével tökélete-
sedik."$  

Sajnos, ezen a tájon nem voltak „elfelejtett" sajátosságok és módsze-
rek, mert a többségnél a plein-air volt az uralkodó, amilyet az imp-
resszionista lezserség éppen csak érintett. Magának a képnek a titkairól,  
keletkezésének törvényszer űségeiről a modern elmélet és gyakorlat for-
rásainál kellett tájékozódni. Utazni kellett, amit nem tehetett meg  
mindenki.  

A jugoszláv, s így a vajdasági művészek fiatalabb nemzedékének  
Párizs volt a legvonzóbb úticélja. Nagy jelent őséget kapott a művé-
szeti képzés, amely beletartozott abba az általános törekvésbe, hogy az  
újonnan létrejött állam kultúráját „európaivá" tegyék. Azért kellett  
Párizsba menniük, hogy megértsék a modern m űvészetet, s a jugoszláv  
festészet az európaihoz viszonyítva — els ő  ízben — valóban korszer ű-
vé válik!  

2 i. m., 287. 0. Vajdasági Irás, 1. sz., 1928. szeptember 23. Képes Vasárnap  
irodalmi melléklete)  

s  Lazar Trifunovi ć : Srpsko slikarstvo 1900-1950, Nolit, Beograd 1973,  
111. 0.  
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Milan Konjović : Akt, 1923  

A festők által kiválasztott iskola, amelyben sokan hosszabb-rövidebb  
időt töltöttek, André Lh ő te Akadémiája volt. Ennek a fest đnek, teore-
tikusnak és pedagógusnak az iskolája nemcsak a mi m űvészeink köré-
ben volt népszer ű , vonzó. Hazatérd erősebb művészegyéniségeink alkotá-
sában Lhőte tanítása mély nyomokat hagyott. A korszak egyik elköte-
lezett kritikusa, a nagybecskereki Todor Manojlovi ć  ezt írja: „A neo-
klasszicizmust els ősorban Picasso, Lh őte és Sava Šumanovi ć  kedvéért  
fogadjuk el." 4  

A šidi Sava gumanović  még a zimonyi gimnáziumban, Jung profesz-
sxor diákjaként ismerte meg Cézanne-t és Van Goghot. Kés őbb, párizsi  
tanulmányútja idején André Lh őte első  jugoszláviai tanítványa lett,  
előbb 1921-ben, majd 1925-26 -ban ismét. Az ő  rábeszélésére 1924-ben  
Milan Konjović  is két hetet töltött Lh őte műtermében. Lh őte tanít-
ványa volt, többek között, a bánáti Zora Petrovi ć , a čerević i születé- 

а  Andre Lot i njegovi jugoslovenski ućenici — André Lhőte et ses éléves  
yougoslaves (Апдгé Lhő te és jugoszláv tan í tványai), Narodni muzej, Beograd,  
1974, 19. 0. (T. Manojlović, peta Jugoslovenska umetnička izložba ,  Misao,  
1922, IX. könyv, 1066. 0.)  
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sű  Milenko Šerban, majd jóval később, 1930-31 -ben Sava Rajkovi ć , a 
szabadkai gimnázium fest ő-tanára is. 

Lhőte iskolája mindannyiuk számára értékes tapasztalatokkal szol- 
, 	 ,• 	 ,•, ga t, es segítette o et a regi es ul mesterek remekmuvei közötti ta ~ eko- 

zбdásban. „Miután ebben az iskolában képz őművészeti tájékozottságot 
és európai ismereteket szereztek, nagyobb biztonsággal és törekvéssel 
nézhettél{ szembe az avantgárd mozgalmakkal, mert ha a fiatal jugoszláv 
festőket a cézanne-izmus Lh őte iskolájába irányította, ahol átmentek a 
,konstruktivista' fázison, a cézanne-izmus kés őbb, éppen Lhő te tanítá-
sának köszönhet ően, tovább is vihette őket, az expresszionizmusba és a 
,tiszta festészetbe'. 

Sok más ok mellett Lh őte tanítványai is hozzájárultak ahhoz, hogy 
Párizs vált a m űvelt körök mind gyakoribb beszédtémájává. A m űvé-
szetkedvel ők Cvijeta Zuzori ć  Társasága így szervezte meg 1926-ban 
Belgrádban a modern párizsi fest ők kiállítását, feltehető leg a Párizsban 
'lő  Ljubomir м icić  testvérének, Branko Poljanskinak a segítségével. Ma-
a Micić  ebben az évben menekült Párizsba: a Zenit 43. számát betil-

totta a rend őrség. A zenitizmus viharos id őszaka elmúlt anélkül, hogy 
vajdaságiakat érintette volna! Igy nem valószín ű , hogy Bácskában ak 

ior Európára figyeltek volna, s éppen a képz őművészet terén próbáltak 
volna vele lépést tartani. Hiszen csupán két évvel korábban, 1924-ben 
Belgrád sem értette még a modern m űvészet első  nurnzetközi kiállítá-
;át, amelyet Mici ć  szervezett. Most azonban a tisztelt közönség a Cvi-
eta Zuzori ć  Társaság által szervezett kiállításon érdekl ődéssel, de ugyan-
ekkor bizalmatlanul is szemléli Robert és Sonya Delaunay, a japán Fouji-
:a, André Lhő te, Fernand Légér, a már híres Pablo Picasso, Marc Cha-
;all, Osip Zadkine és mások m űveit. 

Az itteni emberek Párizst a fiatal m űvésznemzedék sr_ámára „veszé-
yes és végzetes" városnak tartják, mint például Uroš Predi ć , az ismert 
s tekintélyes fest ő  is. A Párizsban lev ő  Radmila Đorđević  festőnőnek 
1928-ban küldött levelében olvashatjuk a már befutott és sikeres id ő -
ebb nemzedékre jellemz ő  sorokat: „Jelenlegi tanítód, Lh őte sem mond 
gazat, amikor a régi mesterekre hivatkozik, hiszen saját munkájával 
)izonyítja, hogy nem hisz abban, amit állít; ugyanazok a régi mesterek 
)edig, ha látnák Lhőte bábuit, hahotáznának e tréfa láttán. Az a mo-
lern logika megint megtette a magáét, s úgy kiforgatta a dolgokat, mint-
ta Lhő te legalábbis magasabb m űvészi szinten volna, mint Tizian vagy 
Zembrandt ... csak ne fessél úgy, mint ő , s minden rendben lesz."e 

Lhőte nem akart a régi mestereknél „magasabb szinten" lenni, ám 
Lnnyi bizonyos, hogy tanítványaival együtt a kép bels ő  realitása felé  

5  i. m., 28. 0. (Dr. Katarina Ambrozi ć)  
i. m., 21-22. 0. (Uroš Predi ć  levele Radmila Đorđevićhoz, 1928. március  

4-én, magántulajdonban)  
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törekedett. „Tudva azt, hogy a kép felül сt, amelyen a festő  az alkotói 
akarat erejével teremt plasztikus világot (nem a perspektívának neve-
zett szemfényvesztést), rájött arra, hogy a fest ő  megteremtheti a régi 
mesterek ritmusát anélkül, hogy utánozná đket." (Sava Šumanovi ć)7  

A Párizsban iskolázott fest ők, valamint a párizsi „modernizmust"  
elvető , itthon maradt kollégáik közötti meg nem értés ellenére is meg-
volt annak a lehetđsége, hogy a Bácska kimozduljon a képz đművészeti  
megrekedtségből!  

Ha nem is vesszük figyelembe a párizsi fest đk 1926. évi belgrádi ki-
állításának lehetséges hatását (a kiállítást az itteni fest ők talán nem is  
látták), visszhangja mégiscsak eljuthatott Szabadkára Lenkei Jen ő  ré-
vén, akinek 1927 elején, e kiállítás zágrábi bemutatója idején az Ulrich-
szalonban önálló tárlata volt. Jovan Bjeli ć  Zomborban már 1921-ben  
absztrakt tájképeket állított ki. Abban az id đben Zomborban élt és dol-
gozott a verseci születésű  Ivan Radović  is, a Pesti Réti tanítványa, aki  
1923-ban kollázsaival a legidđszerűbb kutatásokba kapcsolódott be, majd  
később az expresszionizmuson át a klasszikus realizmus csendesebb vi-
zeire érkezett. 1926-ban szintén Zomborban Milan Konjovi ć  önálló tár-
latot rendezett, és bemutatta az európai központokban végzett tanulmá-
nyainak az eredményeit! Mintegy ötven kiállított m űve között volt a 
Szürke csendélet (1922), a Női akt hátulról (1924), a Cassis-i templom  
(1925) és sok más jelentős képe. 

1926-ban Szabadkán Balázs G. Arpád rendezett figyelemre méltó  
kiállítást, az ugyanabban az évben keletkezett Le Travail című  grafikai  
mappája pedig a megformálás korszer ű  folyamatai iránt világosan el-
kötelezett alkotók közé sorolja. Alkotói tevékenységének erre a rend-
kívül fontos tulajdonságára utal Cseh Károly bírálata, amely a Szer.  

vezett Munkásban jelent meg: „Balázs képei valahogy egészen mások,  
mint amit a legtöbb ember ,kép' fogalma alatt eddig megismerni tanult.  
Nézzünk meg közelebbről egy ilyen képet. Ott van pl. a Hazafelé cím ű  
kép: hatalmas, égnek mered đ  tömbök, gyárkémények, nagy súllyal le-
hajló ívek, s alattuk komor, hideg, szürke leveg đben egy mozgó fi-
gura ..."8  

Az október 31-én megnyílt kiállítás jellegzetessége a hangsúlyozott  
szociális tematika volt. „Vannak egyéb képei is, de azok t őlünk már  
távolabb esnek, azokkal foglalkozzék a burzsoá és kispolgári sajtó"  
írja befejezésül Cseh Károly november 7-én megjelent kritikájában,  
akaratlanul is úgy jelölve meg a fest őt, mint vidékünk művészetében a  
jellegzetesen szociális elkötelezettség kezdeményez đjét.  

Szabadkától nem messze, Bácstopolyán egy tizennyolc éves  fiatal- 
i. m., 22. 0. (S. Šumanovi i: Slikar o slikarstvu, Knjisevnik, 1924, 1. szám  

23. o.)  
8  Urbán János: Fáklyafényben, Forum, Újvidék 1974, 136-137. 0. (Szer'  

vezett Munkás, 1926. XI. 7.)  
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ember ekkoriban irja egy különös csoportkép alá: 1926 év april 25 -e,  
megjelölve ezzel egy amennyire sajátságos, annyira tipikus, két háború  
közötti művészsors kezdetét.  

Abban az időben Bácstopolya, annak ellenére, hogy néhányan egy  
művésztelepet szeretnének itt alapítani, a képz őművészet számára kietlen  
vidéknek számít. Ezen a tényen semmit sem változtat, hogy mindössze  
két évvel korábban itt temették el a legjelent ősebb bácskai impresszio-
nistát, S,tipan Kopilovi ćot, illetve, hogy ebben a kisvárosban tanítja  a 
diákokat az impresszionista modorú népszer ű  festő, Bicskei Péter.  

Az említett topolyai fiatalember, Nagyapáti Péter „sajátos és tipikus"  
sorsa sok mindenben hasonlít az itteni fest őkéhez, ám mégis lényegesen  
különbözik szinte mindegyikétől. Topolya (mint Bácska kicsiben) ösz-
szeroppantotta az embert. Ebb ől a szempontból tipikus, a két háború  
közötti időszak itteni művészei balsorsának legtragikusabb példája.  Min 
dennel és mindenkivel dacolva, saját meglátását magányosan követve fes-
tette képeit, s ezek a fennmaradt művek teszik sajátságossá, egyedivé a  
ma már világszerte megbecsült naiv m űvészetben, amelynek Vajdaság-
ban is jelentős számú képviselője van.  

Balázs G. Árpád a korszerű  képzőművészeti történések folyamatában,  
szociális elkötelezettségű  tematikájával a „körülmények" ellenére saját-
szerű  alkotói utat tört magának; a képzetlen és magára hagyatott  
Nagyapáti Péter önbizalmával és kitartásával őrizte meg tehetségét, és  
alapozta meg alkotói termését. Egy harmadik ebb ől a környezetből,  
Gyelmis Lukács, miután Pesten két évig Rudnay Gyula tanítványa volt,  
Olaszországba került, tanulmányait Firenzében fejezte be, s 1936-ban  
a XX. Velencei Biennálén négy képpel mutatkozott be. Szül őföldjétől  
tartósan elszakadva nem tudott kitartani, elmerült a szürke középszer ű-
;égben.  

A bácskai művelődési áporodottsággal és visszahúzó körülményekkel  
való meg nem békélés három példáját említettük a harmadik évtized-
~ől. Természetesen nem csupán đk voltak a kitörni vágyók, de azok  
, бzé tartoznak, akiket — eddig még — nem értékeltünk eléggé. Mind-
aárman az 1926. évvel jelölik meg a képzőművészeti pillanat iránti egyé-
li viszonyulásuk határkövét. Az els ő  tudatosan, a második tudatlanul,  

harmadik azzal a bátorsággal, hogy kitörjön a megszokott keretb ő l.  
Gyelmis elhagyta a pesti Akadémiát és azt a „képz őművészeti lég-

iört", amelyben a vajdasági művészek jelentős része vakon hitt.  
A stagnálást indokolva, Lyka Károly, az ismert képz őművészeti kri-

tikus ezt irja: „A vesztett háború után kínai fal zárta el fest őinket a  
többi néptől", s ezt egy idézettel mutatja be: „Egy angol lap, a londo-
ii Observer itt járt munkatársa közli lapjának 1926. február 7-i szá-
niban budapesti megfigyeléseit: ,Maga a város szomorú, nincs élet,  
nozgás az utcákon, az üzletek üresek, a színházak konganak'." Vala- 
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Nagyapáti Kukac Péter: Család, 1926  

mivel alább Lуkа  megállapítja: „A művészet fő  fogyasztói most parve-
nük voltak, uborkafára fölkapaszkodottak serege. Ezt a borzas parvenü  

stílus, ha ugyan szó lehet stílusról, főképp azt az id őszakot jellemzi,  
amíg a korona-valuta drámája játszódott", 9  azaz az 1926 végéig tartó  
időszakot.  

Lуkа  Károly: Festészetünk a két világháború között (1920-1940), Képz ő -
művészeti Alap, Budapest 1956, 15. 0.  
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A gazdasági helyzet Vajdaságban sem volt rózsásabb, Párizsban azon-
ban, a művészi történések központjába sokkal könnyebben lehetett el-
jutni innen, s ez mindenképpen szi%kséges volt, még ha közvetít ő  útján 
is, annak a művésznek a számára s  aki alkotásaival korának részese akart 
lenni.  

A háborútól az 1926-ig terjed ő  képzđművészeti időszaknak mintegy 
ünnepi fináléja volt a Hatodik Jugoszláv M űvészeti Kiállítás rJjvi-
déken.  

A Matica srpska megalapításának századik évfordulóján rendezett ün-
nepség keretében június 1-jén két kiállítás nyílt meg: 

a vajdasági régi szerb festők kiállítása, amelyen mintegy kétszáz 
művet mutattak be a XVIII. század végi ismeretlen életképfest ők alko-
tásaitól kezdve a XIX. századi ismert és már népszer ű  festők művein 
át „a régi korszak végén alkotó fest őnemzedékünk két utolsó él ő  kép-
viselőjéig", Uroš Predi ćig és Paja Jovanovi ćig;  

a már említett „hatodik" és egyben utolsó jugoszláv kiállítás, 
amelynek szervezési elve szerint „A kiállításon részt vesz valamennyi  
belgrádi, zágrábi, ljubljanai és szarajevói művészeti csoport, valamint az  
ország — e csoportok egyikéhez sem tartozó — minden művésze."1 0  

A hatodik kiállítás vitathatatlanul rendkívüli esemény volt, amely 
többé nem ismétlődött meg. „Stjepan Radi ć  megölése a Népszkupstiná-
ban 1928-bon elsöpörte a haladó, liberális polgárság jugoszláv idilljét .. . 
A béke zenitje elmúlt. S vele együtt ez a bizonyos értelemben leginkább 
nemzetek közötti korszak is, amelyben a nagy összefonódás és közös 
stílusjegyek miatt a nemzeti kultúrákat úgyszólván lehetetlen önmaguk-
ban, az általános jugo хszláv összefüggésen kívül vizsgálni." 11  

A kiállításon valóban majdnem valamennyi számattev đ  képzőművész, 
mind az idđ.sebb, mind a fiatalabb nemzedék tagja részt vett. A belgrádi, 
illetve zágrábi Lada művészeti csoportok az id đsebb festőket tömörí-
tették maguk köré, de a nem kifejezetten „modern" fiatalokat is; itt 
volta nem sokkal korábban alakult Oblik, a következđ  évtized talán 
legjelentđsebb csoportja; a Nezavisni és a zágrábi Proljetni salon (Ta-
vaszi Szalon), amelyeket jól ismertek a vajdasági városokban is; az 
Udruzv enje  gra f ičara (Grafikusok Egyesülete), a Društvo slovena čkih  
umetnika (Szlovén Művészek Egyesülete) és a szarajevói Udružeпje  li-
kovnih umetnika (Képzđművészek Egyesülete), továbbá a csoportosu-
lásokon kívüli művészek az egész országból. 

Ebben az utolsó, „csoportokon kívüli" csoportban egy név számunk-
ra külön meglepetés: Pehan Josip. Nyilvánvalóan Pechón Józsefr đl van 

1Ó A VI jugoslovenska umetni čka izloibа  katalógusa, Újvidék, 1927 júniusa  
(A belgrádi Narodni muzej könyvtárában, 5980. leltári szám)  

11 Mindrag B. Protić : Tre ća decenija —  konstruktivno slikarstvo, Muzej savre-
mene umetnosti, Beograd, 1967 decemberi, 38. 0.  
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szó, aki 1922. március 6-án hunyt el, s akit a katalógus szerint három  
műve képviselt: Gyümölcs, únarckép, Virág. 12  

A szabályok értelmében a csoportokon kívüli m űvészeket zsűri érté-
kelte, amelyet a kiállító csoportok képvisel őiből állítattak össze. A ka-
talógusban csupán a művészek neve és a művek címe szerepel, s köny-
nyen lehetséges, a zs űri nem tudta, hogy Pechón már öt éve halott — ha  
egyáltalán tudtak róla! Tehát kizárólag a m űveket értékelték, részre-
hajlás és kulisszák mögötti játékok nélkül!  

A kiállítás előszavában Mihailo S. Petrov fest ő, műbíráló és a tárlat  
szervezője hangsúlyozta, hogy „minden korszerű  festészeti áramlat kép-
viselđje" jelen van.  

A kiállításon azonban nincsenek ott a zombori Milan Konjović  ké-
pei: azon a nyáron Franciaországban tartózkodott. Nem találjuk a ki-
állítók között Németh G. Árpádot sem, habár Vajdaságban van, és ar-
ra készül, hogy június végén hozzáfogjon a „Vajdasági képtár" arcké-
peinek a rajzolásához. Sajnos, még néhány név hiányzik: a zombori  
Husvét Lajos és Csávosi Sándor, a szabadkai Csincsák Elemér, Jelena  
Čović, Farkas Béla és Oláh Sándor, a topolyai Bicskei Péter, a zre-
njanini (akkor becskeréki) Várkonyi József, Aleksandar Sekuli ć  és Zsé-
nár Emil, a verseci Stevan Drakuli ć  és Korányi Arnold és egész sor  
más festő .  

Távolmaradásukat semmiképpen sem magyarázhatjuk a zs űri mércéi-
vel, stílus-kizórólagosságával vagy bármilyen más szokásos okkal. Egy-
szerűen nem akartak részt venni ezen a tárlaton.  

Baranyi Károly szobrász 1926-27-ben Budapesten volt, ahol egyéb-
ként is élt és dolgozott. Felvették a Független Képz őművészek Egyesü-
letébe, s ennek tagjaival együtt állított ki. „Azonkívül — 1928-bon —
kiállítottam a Műcsarnokban is" —írja önéletrajzában. 1s  

12  Pechón Béla fest ő, Pechón József fia eddig nem tudta, hogy apja m űveit  
kiállították — abban az id đben Bécsben tanult. A fest đi hagyatékkal Pechón  
József özvegye rendelkezett. Feltételezhet ő, hogy đ  küldte el a képeket (mint  
ahogyan más alkalmi kiállításokra is). Valószínűleg a Csendélet című  képet  
állították ki (fél dinnye, körülötte körték és egy tálban almák, elöl, az asztal  

sarkán egy piros alma és egy kés). A képet egy szarajevói vásárló vette meg.  

A másik kép az đnarckép lehetett (palettával, olaj, 80X64 cm, aláírás nélkül,  
1920-ból), amely a Pechón család tulajdonában van. A szabadkai Városi Mú-
zeumban mutatták be az 1969 decemberében megrendezett retrospektív kiállí-
táson (katalógusszám: 41.). A harmadik képet (Virág) nem tudtuk azonosítani.  

13  Baranyi Károly: Ikarosz szárnyán (оnéletrajz), Életjel, Szabadka, 1970, 
65. 0.  (egy bronzkompozíciót állított ki a M űcsarnok 1928. évi tavaszi tárla-
tán. „A kompozíció címe: Csók ... jelenleg a szabadkai Városi Múzeumban  
van. Kiállított még a Nemzeti Szalon rendezvényein, a M űbarátban és a Füg-
getlen Művészek Csoportjával Budapesten és több vidéki városban." Baranyiné  

Markov Zlata: BARANYI KÁROLY Élete és művei, Forum, rJjvidék, 1974,  
16. 0.)  
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Sava Šumanovié: Fonóasszany, 1924  

Több más, fđleg zombori és szabadkai művésznek is a Nemzeti Szalon  
és a Műcsarnok a vágya. Szabadka félúton van Budapest és Belgrád  

között.  
A neves párizsi mesterek kiállítását 1926-ban Belgrádban, 1927 ele-

jén pedig Zágrábban rendezik meg. Párizs, azaz Európa hatása a bács-
kai városokban is érezhet đ : a Tavaszi Szalon tárlata 1924-25-ben Új-
vidéken és Szabadkán van!  

A Bácsmegyei Napló 1925 legelejéni 4  a Tavaszi Szalon tárlatát ismer-
tetve rámutat a képzőművészeti változásokra, arra, hogy ez „krízis,  

amely lezárult eredményekkel szemben, a fejl ődés új lehetőségeire mutat  
rá." A csupán (X)-szel jelzett szerz ő  szemmel láthatóan kit űnđen tájé-
kozott: „... expresszionizmus, kubizmus és primitivizmus jótékony for-
radalma a hazai festđművészetben is érvényesül és feladja a feladato-  

1a Tavaszi Szalon, Bácsmegyei Napló, 1925. január 20, 2. 0. Szinte egyide-
jűleg, 1924-25-ben rendezett kiállítást a függetlenek csoportja is, igy az új-
vidéki, zentai, бbecsei és törökbecsei, valamint nagybecskereki (zrenjanini) kö-
zönség láthatta Frane Krihinié, Marin Studin, Ivan Meštrovié és mások m űveit.  
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kat, elindítja a fiatalokat, akik ma már úgyszólván kivétel nélkül szol-
gálatában vannak az internacionális m űvészeti programnak, amely kép  
helyett manifesztációt, szín helyett formát, kompozíció helyett konstruk-
ciót, egyszóval: új emberi tartalmat, lényeget kíván az eddigi larpurlar  

helyett."  
Közli az olvasóval, hogy tizenhat művész állít ki, és hangsúlyozza,  

hogy azok ,,,egytől egyig ezt az új művészetet képviselik". Az els ő  he-
lyen említi Jovan Bjelić  nyolc művét, kiemeli Marin Tartaglia Оnarcké-
pét, Šumanoviéról azt írja, hogy teoretikus és a formával kísérletezik,  
legjobb festményének pedig a Fonóasszonyt tartja (kés őbb a Pásztornát,  
majd Tájkép nőalakkal címűt). Đuro Tiljaknak és Živorad Nastasijevi ć-
nek a cikkíró szerint ott van a helye a kiállításon, Petar Palavi čini  
Primavera című  alkotása pedig a legjobb szobor a kiállításon. Nagyon  
jóknak tartja Sreten Stojanovi ć  nőalakjait, úgyszintén Jozo Turkalj Se-
besültjét és Ivo Kerdić  tizenkét alkotását, majd bevallja, hogy neki sze-
mélyesen Hinko Juhn Vízhordó lány című  festménye tetszik a leg-
jobban.  

A fenti művészek és az 1921 és 1924 közötti időszakban keletkezett  
alkotásaik felsorolása azt bizonyítja, hogy Szabadka és Újvidék 1924  
végén, illetve 1925 januárjában „els ő  kézből" értesült az avantgárd fo-
lyamatokról és nem mindennapi eredményeikr ől. Várható volt a hazai  
művészek irányváltása Párizsba utazás nélkül is. Csincsák Elemérnél  

érezhető  is ez a változás. Oláh sohasem ismerte el ezt a hatást, de nyil-
vánvaló, hogy nála is szilárdabbá vált a forma. A többieknél azonban  

nem változik semmi, mindnyájan a háború el őtti álláspontjuknál marad-
nak. A „klasszikus realizmus" nem jelent meg műveiken, nem ösztönözte  
őket kutatásra, a haladásnak semmi nyoma.  

A Tavaszi Szalon vendégszereplése és a Hatodik Jugoszláv M űvészeti  
Kiállítás között két és fél év telt el, amelyben rendkívül érezhet ő  a 
rizsi mesterek", André Lh őte iskolájának a jelenléte, s őt a prágai ha-
tás is. Mégis, minden maradta régiben. A Pesthez való ragaszkodás er ő -
sebb volt, onnan azonban semmiféle ösztönzést sem várhattak.  

Oláh Sándor egykori tanára a kecskeméti m űvésztelepen, Ivónyi Grün-
wald Béla — Lyka Károly szerint — „társamtól eltér ő  utakon indult el  
egy stiližáló művészet felé, amelyet azonban éppen korszakunkban  a 
valóság felé való visszakanyarodás váltott fel... sok, tucatban készült  
képet is festett kényszerít ő  okokból a Piac számára". 15  

Rudnay Gyuláról ezt jegyezte fel: „Sokan konzervatív mesternek te-
kintették, mert képein nem volt felfedezhet ő  a legkisebb nyom sem,  
amely az új festészeti irányok hatását mutatná." 18  

Lehangoló az Oláh Sándor barátjára és đszinte vigasztalójára vonat- 

15 Lyka К ., i. m., 85-86. 0.  
lв  Lyka K., i. m., 44. 0.  
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kozó megállapítás is: „Tornyai János m űvészetében korszakunkban még  
annyi változás sem állott be, mint Rippl Rónaiéban. Talán valamivel  
erélyesebb lett az ecsetjének járása és ebben a tekintetben pár lépéssel  

közelebb jutott ideáljának, vérmérsékletbeli rokonának, Munkácsynak  

festéséhez." 17  
Még az 1923. évi művésztársulás is halványan a magyarországi körül-

ményekre emlékeztet, ahol akkoriban sokasodnak az egyesületek. Ismét  

csak a kor kiváló ismerđjét, Lyka Károlyt idézzük: „Nem tudunk erre  

más magyarázatot, csak azt, hogy az általános gazdasági bizonytalan-
ságban mindenkire nézve fontos volt valamihez tartozni, vállvetve vé-
dekezni, közös erővel utat törni az érvényesülés felé. Aki nem tarto-
zott sehova, csinálta barátaival új egyesületet, akik ebb đl is kiszorultak,  
csináltak egy még újabbat." 1 a  

„A kiállítási kritikák nagy részét pedig szellemesked ő  zsurnalisták  
írtak, dicsértek és bíráltak elv és meggy őződés nélkül, a ,modernek'  a 
,modernekrő l' írták esztétikailag megalapozatlan bírálatukat, a ,konzer-
vatívok' a műkereskedđi szinten mozgó Műcsarnok propagálói voltak." 19  

Itt még rosszabbak voltak az állapotok. Az 1923-ban alakult Vaj-
dasági Képzőművészek Egyesületének még kritikusa sem volt, nemhogy  
teoretikusa. Az egyesület élére egy ügyvédet állítottak — abban a re-
nrényben, hogy majd elősegíti az eladást — ,  a festők pedig szorongva  
várták a vásárlókat.  

A Hatodik Jugoszláv Művészeti Kiállítás ilyen szempontból számuk-
ra nem is lehetett „érdekes". A művészek sokaságában a konkurencia  
is nagyobb, eladásra úgyszólván semmi kilátás sincs. Néhány kivételt ő l  
eltekintve, mint amilyen például a Tavaszi Szalonról írt ismertet ő ,  a 
kritika semmitmondó volt. A „külföldi sikerekre" vonatkozó néhány  
szokványos dicséretre korlátozódott, zavarosan emlegetve az „izmusokat",  
s állandóan siránkozva „a közönség érdektelensége" felett. Egyetlen szö-
veg sem elemezte szakértelemmel a m űvet, nem értékelt és nem muta-
tott irányt. Ebb ől következik, hogy a közönség is tájékozatlan volt, s  
így gyanakvó és tartózkodó is. Ezzel szemben a giccs nem lehetett ké-
tes, hiszen másnál is Ott lógott a falon, s a vásárló nem kockáztathatta,  
hogy a vele egyazon kasztba tartozó vagyonos ismer ősei kinevetik.  

Mihailo S. Petrov egy cikkének is Képzőművészetünk válsága a címe,  
1928-ban jelent meg a Matica srpska Letopisában. 20  A sorok közül nála  
is előbukkan az alkotók egzisztenciális veszélyeztetettsége és az alkotói  
munka kilátástalansága feletti kesergés. Nyilvánvaló, hogy a harmadik  
évtized második fele semmivel sem der űsebb az elđzđnél.  

17 Lуkа  K., i. m., 91. 0.  
18 L

уkа  K., i. m., 29. 0.  
19  Zádor Anna és a munkatársak, Magyar Művészet 1800-1945, Képzđművé-

szeti Alap, Budapest, 1965, 374. 0.  
20  Letopis Matice srpske, CII. év, 315. könyv, 3. füzet, 1928 márciusában  
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Pechón József: đ  narckép, 1920 

Lehet, hogy kegyetlennek t űnik, de a művészet senki iránt sincs rész-
véttel. Sava Šumanović  1927-ben Párizsban az opusában soha meg nem 
ismétlődő  furiózus lendülettel festi meg a Részeg hajót, Milan Konjovi ć  
heves vérmérsékletét szabadítja fel, s a szín önálló realitásként lángol 
Jovan Bjelić , Petar Dobrovi ć  és mások képein. 

Kezdődik a következő  idđszak. 1926 és 1930 között a ,tónusról a 
kolorista festészetre térnek át, s ezzel a már említett vajdasági fest ők 
számára még nehezebbé válik, hogy utolérjék az er ő teljesen áramló fo-
lyamatokat. A negyedik évtized jellegzetességének, a színnek a vulkán-
kitöréséig még el kell múlnia a konstruktivizmus id őszakának, amelyben 
a fő  szándék az általános és „tartósan" értékes lefojtott szubjektív érzé-
sek felderítése. Ezért mondja néhány évvel kés őbb, Zora Petrovi ć  kiál-
lításának megnyitóján, Isidora Sekuli ć : „... A művészetben van egy 
szinte rettenetes dolog: a m űvészetben nincs más igazsága személyes 
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igazságnál..."Y1  Az egyén a vérmérsékletének megfelel đen intuitíve in-
dul a metafizikai végtelenbe, spontaneitásával sajátosan járulva hozzá a  
művészeti kincsesház gazdagításához. A saját igazságához ragaszkodva,  
Balázs G. Arpád a provincializmus „adott" szintje feletti alkotás nap-
fényes pillanatait fedezte fel. Úgyszintén sajátszerűen alkot Nagyapáti  
Péter, aki rémesen egyedül, magányos farkasként kóborol tanyáról ta-
nyára. A környezetének érdekl ődése alá taszítottan, Kukac Péter mégis  
kitart a halhatatlanságig.  

Ezen a könyörtelen és lomha agrárvidéken azonban valami mégis  
megdönti Szenteleky állítását — ha csak részben és rövid id őre is.  A 
„sugarak és sasok magasságába" jutott el egy könyv, amely közvetlenül  
kapcsolódik ezekhez a művészettörténeti évekhez. A kor követelménye-
ként a szintézis szelleme az öröklött értékek összegezését kezdeményezte.  
A Matica srpska 1927-ben, fennállásának századik évfordulóján jelen-
tette meg Milan Kaanin és Veljko Petrovi ć  A vajdasági szerb művészet  
című  könyvét.  

A könyv anyaga rendkívül értékes, szerz đi szorgalmasan gyűjtötték  
össze, lépésrő l lépésre haladtak a munkával, könyvüket „úttör ő  jellegű-
nek és további kutatásra serkentőnek"YY szánták. A körülmények foly-
tán ez a könyv több mint fél évszázadig az egyetlen, kés őbb pedig már  
megkerülhetetlen kiindul бpontja lett a vajdasági m űvészet kutatásának.  
Mégpedig azért, mert „mindazzal foglalkozik, amit ezen a szerb Vajda-
ságnak nevezett, meghatározhatatlan területen m űvészkéz alkotott".Ya  

Mindent átfogб  „vajdasági" könyv máig sem jött létre. A soknemze-
tiségű  Vajdaság közössége, a kölcasönhatások tarkasága és a történeti  
források sokfélesége kiérz ődik Veljko Petrovi ć  szövegébđl is. A Konstan-
tin Danilról, „XIX. századunk központi alakjáról" szб lб  jelentđs terje-
delmű  részben is találunk ilyen utalásaktit: „... Lugoson született szerb  
anyától és orosz apt6l... Karácsonyi gróf torontáli fđispán portréját  
festve, annak házában megismerkedett Deli Zsófiával... egy elszegé-
nyedett magyar nemesi család leányával... Zs бfiát haláláig szenvedé-
lyesen és odaadбan szerette ... az volta végakarata, hogy mellé temes-
sék el. tgy a szerb pravoszláv pap szentelte be és a katolikus temet đig  
kísérte, ahol a katolikus pap fejezte be a szertartást ... Halálár бl az új-
ságok nem emlékeztek meg, sírját belepte a kóró. 1923-ban a becskeréki  
ifjúság márványtáblát helyezett háza falára, de nem đmiatta, hanem  
azért, mert 1848-ban itt tanult festeni ,Daniel fest đtđl' nagy költđnk,  
Đura Jakšić ."Y4  

21  L. Trifunović , i. m. 182. 0. (I. Sekulić :  Re  č  pri otvaranju izložbe Zore  
Petrović , Srpski književni glasnik, XLI, Beograd, 1934, 139-140. 0.)  _= Veljko Petrovi ć  és Milan Ka~anin: SRPSKA UMETNOST U VOJVODINI,  
od despota do ujedinjenja, Matica srpska, rтjvidék, 1927, 134. 0.  

=a  i. m., 63. 0.  
=4 i. m., 95-101. 0.  
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Ami Konstantin Dani! tanulmányait illeti, amiről 6 maga „csupán 
annyit árul el, hogy 1812 és 1816 között Arsa Teodorovi ć  rtemesvki  
műtermében dolgozott", kiegészíthetjük azzal a kevésbé ismert adattal, 
hogy velencei, majd római tanulmányai idején id. Markó Károly 2b fi-
renzei műtermében is időzött az ismert magyar m űvész tanítványaként. 

Végül, Veljko Petrović  a fiatalok nemzedékét már ,,jugoszláv" fest ők-
nek tartotta, és felsorolt közülük néhányat: „... a becskeréki Aleksan-
dar Sekulićat, aki hosszú ideig müncheni diák volt és koloristaként fi-
gyeltek fel rá az Első  Jugoszláv Művészeti Kiállításon; a bécsi Josif 
Danilovac grafikust és karikaturistát; az ürögi Vasa Elki čevićet, aki most 
Újvidéken él; a zombori Ivan Radovi ćot; a módosi Vasa Pomoris~ac volt 
angliai diákot, aki Belgrádban alkot s az egyetlen, aki üvegfest őként ért 
el szép eredményeket; Jovan Kešanski nadalji portré- és ikonfest őt; a 
zombori Milan Konjovićot, aki nemrégiben első  ízben állótott ki szül ő-
városában, különben Párizsban él és dolgozik; a jelenleg Szkopjéban 
élő  Nikola Manojlovićot; a kragujevaci Trifunovi ćot; a Nagykikindán 
alkotó Stevan Adamović  szobrászt, aki Brüsszelben tanult stb. stb." 28  

Nem említette Mihajlo S. Petrov fest őt és grafikust, aki a könyv ki-
adásának idején a Hatodik Jugoszláv M űvészeti Kiállítást szervezte, s  
nem találjuk Sava Šumanovi ć  nevét sem, aki pedig már eléggé ismert 
művész, s az 1928-bon Belgrádban megrendezett önálló tárlatán minden 
kiállított képét eladta!  

Természetesen sok más nevet sem találunk. Egyesek idegenkedtek is  

ettől az értékes könyvt ől. Sokáig nem esik említés Danil kortársairól  
sem, a kulai Jakubei Károlyról, a becsei Than Mórról vagy a palánkai  

Eisenhut Ferencről. A fiatalok és a még fiatalabbak így „m űvész ősök"  
nélkül maradtak a művészet szerkezetében, és még életükben feledésbe  

merültek. A negyedik évtized, ezeknek a „mellékes" alkotóknak az id ő -
szaka azonban mégis vidékünk képzőművészetének értékes korszaka  

maradt.  
KARTAG Nándor fordítása  

(Folytatjuk)  

zs D. Szemző  Piroska: Képzőművészetünk és a Pesti Hírlap 1841-1849,  
A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve 1951, Budapest, 141. 0.  
„... ezek tudomásul vették, hogy egy nagy magyar tájképfest őnk dolgozik  
Olaszországban, aki örömmel tárja ki kapuit a hozzá ellátogató, m űvészi taná-
csért forduló magyar m űvészettársadalomnak, de más foglalkozást űző  magya-
roknak is (Kerpel Lipбt tájképfest ő , Ligeti Antal, Daniel Konstantin, délmagyar-
országi ikonosztász fest ő  stb.)", 142. o.: „... Daniel Konstantinról a flórenci  

látogatás előtt még ír a P. H.-bon Gorove István: ,oktatója nem volt .. .  

de tehetséges'" — Daniel kétségkívül nem jött vissza üres kézzel Markótól,  

az olaszországi út határozott fejl ődést jelentett művészetében." (47 = P. H.,  
1841, 45. szám)  

26  Veljko Petrovi ć  ... ,  i. m., 129. 0.  



TOTH ÁRPAD — CENTENÁRIUM  

FEKETE RÖZSÁK KERTJÉBEN  

A szimbolista Tóth Árpád 

BORI IMRE  

A költđ , akiről most beszélünk, a „fekete rózsák kertjében" ápolta az  
érzés- és hangulatbokrokat, s ott gy űjtötte kép- és verscsokraihoz a vi-
rágszálakat. Ez a kert nem ama másik nagy költő i birtok közelében  
terült el, ha tér- és id đ-koordinátást nézzük. Azt Baudelaire neve szen-
tesítette, s ott a „romlásnak" az oly közismert bimbói nyiladoztak,  a 
melankólia peronetének összetevđ i azonban végül is a nagy francia ker-
tészházából-boszorkánykonyhájából származnak. Ezért állíthatta Babit  
Mihály oly egyértelmű  bizonyossággal, hogy Tбth Árpád lírája „végs ő  
kivirágzása a magyar dekadens költészetnek, amely már Vörösmartyval  
elkezdđdött". Babits Mihály természetesen nem értékítéletet mondott el-
sđsorban, hanem Tóth Arpád költészetének a karakterét definiálta, ami-
kor dekadens költészetet említett, s tehette, mert az đ  tudatában a deka-
dencia fogalmába meghatározott jellemz đk tartoznak: az élet, a világ, az  
érzelmek, hangulatok költ ő i interpretációjának meghatározott módja,  a 
versről alkotott nézetek nagyjából konkretizálható rendszere. S ez az  
1900-as években ott volt a magyar literatúrai köztudatban is, hiszen  
Ambrus Zoltán 1884-ben Bourget-esszéje a Budapesti Szemlében már  
hírt adott róla а  ВаudeІaiгe-гб l szóló egyik bekezdésében. S akkor még  
nem kopott meg a dekadens szónak az a „bíborszínű  és aranyos csillo-
gása" sem, amelyet Verlaine látott ebben a szóban, a delel ő  idđszakában.  
Jelenti végsđ  fokon azt, hogy az irodalomról van mindenekel őtt szó  
Tóth Árpád költészetévei kapcsolatban, a „szépségittas versekr đl" (Sza-
bó Lőrinc), nem pedig a vidéki, talán félszeg, ám kétségtelenül szegény  

és tüdđbeteg férfinak a magánéletér ől, amellyel a Tbth Árpáddal fog-
lalkozók oly makacsul keresik a közvetlenebb kapcsolatokat, a megfelelése-
ket, az irodalmi összefüggéseket és hatásokat. Mi azt az esztétikai kö-
vetkezetességet hangsúlyozzuk, amellyel a költ ő  kiépítertte „dekadens"  
versvilágának minden fontos részletét. Ez az oly fontos jellemz ő  a  
költőt és művét egyaránt minđsíti: az egységes mű  a szimbolisták esz- 
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tétfikai ideálját jelentette. Vagy ahogyan Tóth Arpád énekelte közismert  
Csokonai-versében :  

Csokonaim! halál pálmái árnyán,  
Debrecen magány-prérijén bús farmer,  
Mint ácsolgattad vágyad! mit se várván,  
Bús kedvtöltésül, lassan, türelemmel;  
Épül-e össze valami belőle:  
Nagy és egész mű? — rezignáltad lested...  

(Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz)  

Ez a szimbolista szándék Tóth Arpád verseiben korán megmutatkozott.  

Karinthy Frigyes 1910-ben „itt-ott, hetilapok cikkei között" és a Nyu-
gat közölte négy versben meglep ődve vette észre, mennyire „egységes  

poéta" Tбth Arpád, akinek „hangja, tбnusa, ritmusa, az a mбd, ahogy  
hasonlatait felállítja — minden szavára bélyeget nyom". Felt űnőbb ez  
verseskönyvtervezésében. Kosztolányi Dezsđ  1913-ban a Hajnali szere-
nád kapcsán állította, hogy Tбth Arpád „mélységesen egyszer ű  és egy-
séges költđ", akinek feje felett a mindenható szépség csillagképe ragyog,  
első  ideálja. Erre célzott Szabó Lőrinc leírása is ugyanerr ől a verses-
könyvrő l: „A kibontakozás első  fontos mozdulata közvetlenül a Haj-
nali szerenád előtt törhette át a nyelvi, formai és tartalmi konvenció-
kat ... Ez a verseskönyv a maga eg бszében új és kész költészet." Emle-
geti, hogy Tóth Arpád versformája „egyhangúan egyéni": „annak  a 
hosszan, fáradt, lassú leütésekkel b бlongб , monoton ritmusban beszélget đ  
és mozgб  formának a korszaka ez, amelyet a francia alexandrin és a  
nibelung-vers keveréséb đl teremtett a költ ő". Kézenfekvđ  tehát, mondja  
Szabó Lőrinc, hogy a „bágyadt zengés" és a „mondanivalб  lassú, halk  
szívdobogásának" harmóniáját hordoz б  verssort nyomban megszólalása  
idején Tóth Arpád-sornak nevezték. Monográfusa, Kardos Lászl б  sem  
mondhatott mást: đ  is az első  Tdth Arpád-kötet egységességét hangsú-
lyozta. A Tóth Arpád-irodalomban tehát mindmáig Karinthy Frigyes  
1910-es dicsérete visszhangzik: „Soha egységesebb poétk nem ismer-
tem.  

Ennek a dicsért egységnek, amely vitathatatlanul esztétikai karakter ű ,  
a költő i érzés szigorúan körülhatárolt, zárt, belterjessé tett jellege a fel-
tétele. „Egyetlen, lírikus érzés monokordja" ez a költészet — szögezte  
le Karinthy Frigyes, amelynek álland&ságát, stabilitását a Tótth Arpád  
verseit annyira jellemz ő  szomorúság (Karinthy szerint „állandб  és elvég-
zett szomorúság") „folytonos megújulása" biztasftja. Ma már azt is ál-
lfthatjuk, hogy Tóth Arpád ugyanazzal a tudatos szorgalommal, amely-
nek mindig szimbolista-esztétikai volt az ihlet đje és motorja, ápolta és  
művelte az érzést és a formát, illetve a legáltalánosabban felfogott kök đi  
kifejezést.  
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Érzéskultusz az, amit Тбth Arpád versírás közben és a vers igézeté-
ben-ígéretében művelt, melynek ritmusát a „szív fájó verése" adja, míg  
az égen a Halley-üstökös fénycsóvája ragyog — a szimbolistákhoz mékó  
már-már misztikus találkozásként, a sorsszerűség látható és riasztó jel-
képeként. Érzéskalligráfiában gyönyörködik a költ ő  is, olvasója is: a  
sztoikus mazochizmusa kínálja a lelki szenzációkat, azokat a meglepeté-
seket, amelyeket a lelki dédelgetések képesek produkálni mióta Baude-
laire nyomdokain lehetett haladni. A lelki hangulatok gondos és kifino-
mult kozmetikáját igényli a vers, s Tóth Arpád minden ilyen vers-igényt  
teljesít, hiszen a versr đl van szó akkor is, amikor sztoikus szimbolista  
érzésekről beszélünk, mert a sztoicizmus modern megjelenési formája nél-
kül az olyan típusú költészet, mint amilyen Tóth Arpádé is, meg nem  
teremthető, ki nem dolgozható. Mert Tóth Arpád, több nyugat-európai  
társával egyetemben, igyekezett „valami nagy-nagy, mindenre kiterjesz-
tett szánakozásban" oldódni fel. A sztoicizmusnak pedig éppen ez a szim-
bolisták megszerette szánakozás volta televénye. S mert a szimbolisták  
a pontos kifejezés b űvöletében éltek, Tбth Arpád is pontosan fogalma-
zott, amikor lelki életének ,szituációját" leírta az Evokáció egy csillag-
hoz cím ű  1910-es versében:  

Lásd, szörnyű  óra volt ez, forró könnyem kigördült,  
S zord vízióként láttam: sok fáradt, furcsa útam  
Iszonyú tömkeleggé mint bogozódik rútan,  
S csüggedt csavarodással mily bús hurokba görbült,  
Hol édes ifjúságom ájuldoz sz űnő  szívvel,  
S elhal ... s már drága célig torz utak kusza bogfa  
Nem oldozódhat többé lendül őn és ragyogva,  
Mint víg ösvényszalag, mely dús ormokhoz ível  .. . 

Az érzésarabeszk kész ugyan már ebben a versszakban, de a költő  még-
sem elégedett a hurkokkal és csavarodásokkal, a vonalak kígyózó ritmu-
sával, ezért tovább dolgozik és egy újabb versszakkal siet tovább mun-
kálni azt, egészen abban a felfogásban, amelyet e költeményben a „bi-
zarr bazár" kép fémjelez. Ez serkent képteremtésre:  

Ragyogj, nyugalmas, hűs fény, reménytelen s hazárd  
Utamra, ős tüzednél e sok, bús borzalom ma  
Szelíddé félszegül, s úgy nézem torz halomba  
Torlódott bánatira, mint 6, bizarr bazárt,  
Hol nyűtt dobozok mélyén: sok-sok bús gondolatban  
— 0, lelkem régi lomja! — lappang a halk halálvágy  .. . 

A „mélyről jövő  elégikus áradás" (Demeter Alice) hozta felszínre  a 
mondanivalót, az érzés-üzenetet, és máris kész az újabb versszak képraj- 
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zolata, amely az elđzőekhez viszonyítva finomabb árnyalatokat kínál  
a szemnek és az értelemnek, hiszen az érzésben és létfelfogásban, a sztois-
ta elmélyültségben is elmozdulás, egy fajta „haladás" következett be:  
amit az első  versszakban kezdett, itat fejezte be, zárta le, vitte célba —
a megnyugvásba:  

Most, csillag, megszerettem, lásd, árva és sötét  
Éltem, s komoly korongod a régi, égi csendben  
Igy nézem már tünđdđn és békén s elpihenten,  
Mint nyugtató örök rend szép égi hírnökét;  
Most érzem: bús kis útam vezet még valamerre,  
És lágyan s édesen emeli elcsitult,  
Fáradt lelkem a lét, mint álmos kis fiút  
Halk, ringató anyák szelíd és puha melle . .  

A valóság határai elmosódtak ezekben a versszaknyi képekben, máskép-
pen nem következhetett volna be, nem játszódhatott volna le a létezés  
körülményeirő l szóló tudósítások artiszatikus átképzése, fájdalmassá, szo-
morkássá való mélyítése és finomítása, vízióként való interpretációja az  
ember életének, tehát olyan mérv ű  transzformációja, amelyben a költ ői  
látszatvilág önállósulhat: Tóth Árpád els ő  korszakában nem akarja a  
valóságat tutánozni. Abban nyoma sem volt annak a misztikának, ami az  
ő  költészetét is éltette, éppen ezért neki a „setét áhítat" költ ői lételeme  
— legyen szó a költő i énrđ l vagy a megélt világáról. A szimbolista Tóth  
Árpád annyira spirntualizálta, vallásivá hasonlította költ ői létélményét,  
hogy akár egy versben is képes volt megtenni azt az utat a „valóságtól"  
az áhítatig, amit a francia szimbolisták zöme a valóságban megtett köl-
tői misztikától a tбteles vallásosság vállalásáig. Tóth Árpád a cerebrali-
tásnak a pontján megállt: „evokációja" utolsó szakaszában „remeg ő  szí- 

 „ez élő  és meleg és fájdalmas szelencét, mely könnyek balzsamával  
s vágyak kincsével áldott", ahogyan a betlehemi háromkirályok ajándé-
kaikat, a „bizarr drágaságukat és furcsa füstöl ő iket" felmutatják — mi-
ként а  сsиІІаgkбpzetbбІ  kiszakadó asszociáciбk sugallhatják. Az ilyen tí-
pusú misztikus képzeletnek a széls őséges megnyilatkozása pedig az a kép,  
amelyben a költő  a hajnalt fehér karingben, a reggeli kezdetek „szent  
papjának" láttatja (Stanzák egy tra f ikonlányról) — maradéktalanul  a 
šzimbolizmus szellemében.  

Hogy Tóth Árpádnál az érzések, a hangulatok fölöttébb tudatos kul-
tiválása, elmélyült megmunkálása játszódik le versírás közben, azt ak-
kor is fel kellene tételeznünk, ha a költ ői vallomás közvetlensége nem  
állna rendelkezésünkre. A spontán kifejezésnek nyoma sincs a versekben,  
az érzés is artisztikus mutatvány, a szimbolista érzés- és hangulatmákony  
előállításának pedig megvan az érzés- és élvezéstechnikája. Ez mutatja  
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meg, hogyan válik egy adott érzés vagy hangulat szimbolista módon  
értékesithetđvé. Semmiképpen sem szabad tehát olyan köznyelvi szintre  
vinni ezt a szimbolista mutatványit, mint vitte a költ đ  monográfusa,  
Kardos László, aki a Sóhaj című  vers második szakaszában azt látta meg  
nyilvánulni, hogy a „betegség kultuszával együtt jár a halálé, s a halál  
gondolatával a kétségbeesett kéjvágy". Ebben is a szimbolista költ đ  szól,  
és csak az ilyen költő  beszélhet olyan módon, ahogyan Tóth Arpád  
beszél a lelki és művészeti szenzációk keresése és el đállitása ösztönzésére.  
Elég egy versszak, hogy egy mesterséges Paradicsomnak kinyíljék a ka-
puja, és ritka gyönyörré váljon az, ami köznapi, mint amilyen a bánat,  
a szerelmi csalódás többek között. Már azért is, hogy belekapaszkod-
hassék a „külső  analógiák pompázatos uszályába", aminek 1886-ben Jean  
Moréas kelt védelmére kiáltványában. A szimbolista Tóth Arpád művé-
szetének legfđbb kulcsa ugyanis a Sóhaj második szakasza, amely vallo-
más a kultuszról és kultikus vallomás is egyszerre:  

Már gyakran, ravaszul s élvezve s betegen  
Ügyelek, hogy gyötrelmim bús órája úgy essék,  
Hogy valamely finom, mesterkedđ  ügyesség  
Bujává s izgatóvá tegye búmat nekem:  
Paráznán gondolok rá, ki eldobott magától,  
Szép combjait mint nyitja lépésre, mily kihívón  
S lágyan ... s kedvenc parfđmjét agyzsongulásig szívom,  
Mint ki halálba zsibbad a rózsák dús szagától  .. 

're, a költđ i technológia pontos, szakszerű  és kendőzetlen leírása, még  
túl első  kötetének megjelenбsén is maradéktalanul ezt alkalmazza, s  a 
későbbi versek írása közben sem tudta nélkülözni, amit az ilyen költ đ i  
„meaterkedđ  ügyesség" produkálni képes. Behálózta ez a teremt ő  s iz-
gató technika első  és szimbolista korszakának minden részletét, s bélye-
gét nem is leplezi: költ đ i léte függött alkalmazásától. A szépség elđállí-
tásának költő i módját énekelte ki, mert a költ ői lélek árva és „finom  
csodákra sovárgб", amint az Orfeumi elégia definiálja. Amit a világ  
kínál, abból a szimbolista költő  nem tud megélni és költőként létezni.  
Ezért énekelte ugyanabban a versben:  

Hát ennyit ád az élet? egy-egy halk, meleg szépség  
Remeg feléd nagynéha a dolgok vadonában:  
Távoli s illanó káprázata homályban,  
S csak annál iszonyúbb utána a sötétség . . . 

Nem a költő  és a világ kapcsolata van szemmel láthatóan ennek a köl- 
tészetnek a tengelyében, hanem a költó és képzelete, illetve vágyvilága  
ás álma. A szimbolista költđ  képe ezért „inkarnációja az érzésnek", ma- 
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ga a „látható, szinte tapintható érzés" — ahogyan Tóth Arpád Szilágyi  
Géza hasonlatait 1911-ben jellemezte. Már azéra is figyelni kell erre a  
rövid ismertetésre, mert benne a hasonlat-vers jellemzését találjuk, s ez  
a jellemzés a Sóhaj fentebb idézett részletének a párhuzama. Ott szim-
bolista érzésekről, itt szimbolista szóművészetről van szó:  

„A hasonlataikkal ható versek — a legm űvészibbek, szinte észrevét-
lenül, kielemezhetetlenül, asszociációk rejtelmes felrajzatásával zsongíta-
nak el, ringatnak bele abba az édes, furcsa trance-állapotba, amelynek  
kimesterkedése mi att éntékes és érdemes dolog a csilingel ő  szavaknak ez  
a drága művészete: a poézis. Halk, kísér ő  rezonancia támad a lelkünk-
ben, mely teljessé, erőssé, elevenné teszi az olvasott vers benyomását,  
minta húr zengését a heged ű  öblében keletkez ő  hanghullámok ..." (Szi-
lágyi Géza: Neked írtam).  

A költészethez való ilyen viszonyulás az artisztikus tények eluralko-
dását eredményezi, s velük az individualizációnak Tóth Arpád-i válto-
zatát is meghozza. A m űvészi eszközök nagyfokú angazsáltsága a leg-
főbb szimbolista követelmény, a verszene megköltésében Тбth Arpád 
lírájában valósul meg talán a legkövetkezetesebb, akár monotóniát is 
vállaló dimenziókban. A szimbolisták zenevágya és egyediségigénye bon-
takozik ki Tóth Arpád lírájában, s mutatja magát sokkal áttekinthet őb-
ben és átfogóbban, mint nagyobb opusú kortársai költészete. Tóth Arpád  
csak szimbolista költő  pályája első  tíz évében, és ez költői tudatosságá-
nak kézjegye is. Költészettörténeti jelent ősége sem elhanyagolható tehárt  
— ellentétben azzal a főképpen Komlós Aladár hirdette felfogással szem -
ben, amelyben éppen Tóth Árpádnak alig jutott hely a magyar szimbo-
lizmus térképén. Bizonyos, hogy Tóth Arpád lírájában is találkozott „a  
Zene a Verssel", s létrejött a „Költészet" e találkozásból, pontosan olyan  
módon, ahogy Mallarmé leírta. S ha már err ől a verszenéről van szó,  
jeleznünk kell, hogy Tóth Arpád is „moll hangnemben" írta költemé-
nyeit, mint annyi nyugat-európai szimbolista, s đ  is megteremtette a ma-
ga „hosszú, zengő  verssorát", a neve fémjelezte „nibelungizált alexand-
rint".  

Ennek leírásához szinte nincs mit hozzátenni: amit Németh László  
kezdett el 1928-ban jellemzésével, Kardos László Tóth Arpád-monográ-
fiájában befejezett. Németh László a Hajnali szerenádban érzékelhető  
„félig figyelő, félig álmodozó lézengéssel" hozta összefüggésbe e sorfaj-
tát, annak — mondta — „verstani éreztet ője az a két rövidebb jambus-
sorból összerakott 13 - 14 szótagos sor, amelyben a németek a Nibelung-
éneket átújították". S így folytatja leírását: „Laza és kaotikus ez a vers,  
de éppen mert ilyen: utolérhetetlen természetességgel oldja magába a  
legtávolabbi dolgokat. Szimultán vers a szimultán jelszavak megszületése  
előtt." A itipizálását Kardos László végezte el, s közben megállapította:  
„a tóthárpádi vers többet jelent puszta sorképletnél, többet, hosszabb  
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szövegrészt kell rajta értenünk, ahol a forma végs ő  jellegét mindig  a 
sajátos lírai tartalom adja meg". Szimbolista költ őhöz méltó a mód,  
ahogyan Tóth Arpád a sorfaj megmunkálásába kezd és azt kidolgozza,  

zenei elvvel igazolva az első  sorfél csonka „pótlábát" is. De enjambe-
ment-szeretetét is individuálisnak kell mondanunk, hiszen bátor haszná-
latát látjuk — „új szépségek lehet ősége" érdekében. Valóban költ ői mű-
hely az övé, s a mester-jegy minden alkotása részletein is megtalálható:  
a rímein, amelyek egy rímtan példáit szolgáltathatják, de a versek in-
dividualizálásának tényében is. Az 1911-ben írott versek között például  
nincs egy sem, amely ne lenne páratlan, ha megformáltságát nézzük. A  
versek kritikai kiadásának jegyzeteiben egymás után találjuk a szabály-
talan, a ritka, a nem ismétl ődik, az egyedül álló, a csak egyszer fordul  

elő, illetve a szóképleti és szerkezeti érdekesség ű  kifejezéseket. Az egye-
diségnek ez artisztikus világában is szót érdemel az Este a temet őn be-
tétje, „furcsa dala" — egy vándordal, abban a jelképi körben, amely-
ben a „fáradit, furcsa vándor" a jelentéshordozó. Ugyancsak ilyen „fur-
csa dal, furcsa rabnők ajkán" A rabról, aki király volt című  rírnes  
szabadverésben készült dalbetét. Ebben a „zsongító dalban", a versbeli  
min&sítés szerint, „vontatott lépéssel léptek, s elzuhantak ájultan  a 
mondatok". Egyetlen verspillanata ez Tóth Arpád kölaészetének, de  a 
magyar szimbolizmus történetének is:  

„0, Afrikánál áfrikább, forró, bizarr táj, távol Ifjúság!  
Fénylő , derűs vidékeidre, ott születetünk, visszavágyunk,  
Ott csodapálmák közt szelíden ringott hintaágyunk,  
S örök napfény érlelte gyenge tagjaink finom hasát,  
Ott zsenge karral fűztük hajlós testünk lengi láncba,  
Ott zsongó dallal űztük ifjú lábunk enyhe táncra,  
Úrömek voltunk —, víg király táncos, hárfás szolgái, ezeren,  
S hallgatta bíbor ágyán víg dalunka víg király: az Els ő  

Szerelem ... "  

A vers „bús kösöntyűi" a szimbolisták kedves ékszerboltjából kerültek  
ki, amely mögött ott a műhely, melyben a költő  „furcsa szavakat ötvöz".  
A Tóth Arpád-veгsek ugyanis rendre tartalmazzák egy poétikai kislexi-
kon címszavait is. Ezért idézhettük a Kisvendégl őben című  versét, s  
idézhetjük a Hófehérke címűből, hogy mi a vers: „hm-lom, szép sze-
mét, játék, melyet a halk gyermek, a Vágy faragcsál, s olykor lustán  
félbehágy". A modern költő  pedig a versbeli jellemzés szerint ez:  

S miért a versek, ez a fájó, éber  
risztön: árulni halk bánatomat,  
Mint cukros, fanyar fügét a kucséber?  
(Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz)  
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Egy másik verse szerint viszont a „bánat beteg bolondja" (Téli verd-
f ény). Vannak sorai a vers születéséről is:  

11y este merül fel előmbe sok emlék,  
Mint messze homálybula tarka hajó,  
Elébb remegő , pici fénye libeg még,  
Majd kél a vitorla s Piros lobogó,  
S mint sík, ragyogó habu, méla vizekb ő l  
Felszökken a játszi, ezüstszín ű  hal,  
Hűs lelkem ölébül ily este remeg föl,  
S förgén ütemezve iramlika dal .. .  

(Tavaszi holdtölte)  

Kitetszik tehát, hogy a szimbolista költ ő  szava „kényes szó" (Levél),  

s lehet-e mása szonett például, mint „setét szavakból ácsolt ébenfa-ágy"  

(Hófehérke)?  
Az irodalomra, az esztéitikai élményre összpontosító költ ő  megnyi-

latkozásai ezek, s kívül vannak, Tбth Árpád e korszakbeli költészete is  

kívül van, az interpretációnak szokványos formáin: ő  öntudatos szimbo-
lista költđ  volt, költđi öntudatával vállalta ennek az iránynak mind ki-
beszélt követelményeit, mind sugallatait, közben költ ői autentikussága  
bontakozott ki meggy őzđ  módon. Az is bizonyos, hogy Tóth Árpád  
tudta, milyen mérték ű  költđ i újításakna vállalkozott, hogy a költ đi gon-
dolkodás általa képviselt módja új, miközben azoka tendenciák érnek  
be lírájában, amelyek forrásvidéke Reviczky Gyula költészetében rajzo-
lódik elénk.  

Nem egy kritikusa és irodalomtörténésze a Hajnali szerenád világá-
ban csak körülnéz, s azután gyorsan Az öröm illan (1922) és a Lélekt ől  
lélekig (1928) klasszicizálódott versvilágába lép át. Mi úgy tartjuk, hogy  
Tóth Árpád első  költđi korszaka hozta a legtöbb ízléstörténeti és kölrté-
szettörténeti újdonságot — maradéktalan szimbolizmusával.  
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A legutóbbi könyvének borítólapján megjelent szövegben azt írja:  
„nem tudunk élni". Miért nem tudunk élni, és ha már nem tudunk,  
az irodalom mennyit segít hozzá ahhoz, hogy elviselhet ő  legyen az éle-
tünk?  

Talán azzal kell kezdeni, hogy az embern a megkérdezése nélkül  

hozzák a világra, amelyben valahogy fel kell találnia magát, éspedig  

csupa olyan halandó között, akik maguk se tudják pontosan, hogy mit  
és hogyan kellene csinálni. Az ember mindig jót akar, f đként saját ma-
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ugyanannak a falnak. Szóval, ha visszagondolok az életemre, nem 
mondhatom, hogy sok mindent nem csinálnék másképp. De egész biz-
tos, hogy újra adódnának olyan helyzetek, amelyekben nem tudnám 
magam feltalálni, és megint csak nem azt tenném, ami legjobban meg-
felelne akár az érdekeimnek, akár az elveimnek. 

Melyik a legels ő , legkorábbi emléke?  

Talán ötéves voltam, amikor nagybátyám Versecre ment reáliskolába. 
A kishajóval бbecsérđ l Törökbecsére kísértük. Akkoriban apám tégla-
égetđt bérelt, és másnap ott talált az egyik gödörben, amint nagyban  

pocskolok. Egyrészt megijedt, hogy valami bajom történik, másrészt  

* Az interjút Vékás János 1983. január 22-én készítette. Hangfelvétele meg-
*alálható az rJjvidéki Rádió szalagtárában.  



562 	 HID  

elöntötte az indulat, és rávert a „hadihajó" fenekére. Én meg nagy 
sírva beszaladtam anyámhoz és azt mondtam: „Megvert az a komisz, 
rossz apám". „Miért, kisfiam?" — kérdezte anyám. „Azért, mert jó  

meg okos voltam". Itt a válasz, mennyire nem tudunk élni! Én azt hit-
tem, hogy valami jбt csinálok, utazik, ugye, az unokabátyámhoz, köz-
ben, persze, egész mást csináltam. Ugyanez, kérlek szépen, el đfordul  
sokkal komolyabb helyzetekben is. 

Fiatal korában érzékeny volt?  

Nem mondhatom. Egész kicsi koromban vezér voltam a gyerekek 
között, és akkor egyszerű  volt minden, mert minden az én kedvem sze-
rint folyhatott. Aztán apám beíratott a Zentai gimnáziumba. Ott, kér-
lek tisztelettel, lassanként az egész gimnázium egyszer űen bolondnak 
tartott. Ez pontosan hat évig tartott így. 

Miért?  

Nem tudnám megmondani. Talán nem tudták fölismerni, hogy egy 
született vezérrel van dolguk, és mivel nem találkoztam azzal az elis-
meréssel, amivel otthon, ez bennem ellenkezgst váltott ki, folyton vitat-
koztam. Ott kezdtem el egyébként írni is, még gimnazista koromban. 
Egy nyugalmazott inasiskola-igazgatónál voltam kosztosdiák, aki he-
tenként többször fölsorakoztatott és mindenféle csip-csup dologért ösz-
szepofozott bennünket. Annyira megszokta a sok esztendei áldásos m ű-
ködése alatta verekedést, hogy már ez maradt az élete legf őbb öröme. 
Útödikes gimnazista koromban azonban azt mondta, hogy đ  fölsđsöket 
nem üthet meg. Mégis akkor kaptam tđle a legnagyobb pofont. Ugyanis 
egy nap ebéd után nem bennünket sorakoztatott föl, hanem đ  álla föl 
és elkezdte olvasni a verseit. A születésnapja volt. Olvasta a verset és 
hullottak a könnyei. Nekem a versekr đl nagy véleményem nem volt, 
és megdöbbentett, hogy miattuk sírni is lehet. Még aznap este megírtam 
én is az első  rossz versemet. 

A szüleiről milyen emlékei maradtak?  

Az anyámat nagyon szerettem. Máig is azt hiszem, hogy 6 volt a 
legjobb asszony, akivel életemben találkoztam. đ  is szeretett engem, 
csak mindig meg volt rémülve írói törekvéseim miatt. Különben szíve-
sen olvasott, de azt mondta: „Tudod, fiam, az szép dolog, ha az ember 
író, csak attól félek, hogy abból nem lehet megélni". Ebben teljesen 
igaza volt. 
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Mintha đn nem is igyekezett volna — talán a legutóbbi néhány kit 
kivéve — kimondottan az irodalomból élni .. . 

Ez elsősorban nálunk (teljesen lehetetlen. Még magyarországi magyar 
írónak lenni is nehéz dolog, de itt, ahol az ember a félmilliónyi ma-
gyar közül 5-6 ezer olvasóra számíthat, nem lehet írásból megélni. 
Mindig a szemem előtt volt, hogy vannak kötelességeim. Másrészt azt 
hittem, hogy ha bekerülök egy lapnak a szerkeszt đségébe, akkor ott meg-
nyílt előttem az élet kapuja, ott aztán azt csinálhatok, amit akarok. 
Ott viszont fđként olyan dolgokat kellett írni, amelyek nem voltak 
nagyon érdekesek. Szemembe mondták, hogy én vagyok a lap legjobb 
tollú munkatársa, de nem szerettek. Mindig attól féltek, hogy egy nap, 
amikor éjszakai ügyeletes vagyok, meg fogom írni, hogy az egész szer-
kesztőség egy halom szamár. 

Nem írta meg soha? 

Nem. Szóval egy évig voltam csak a lapnál. Aztán meghalt az 
öcsém, aki apám bőrkereskedésének az örököseként volt kiszemelve, és 
akkor én is beláttam, hogy az irodalom nem az, amit én annak képzel-
tem. Gyakorló bđrkereskedđ  lettem, és mondhatnám, hogy itt voltak 
az életemben a legnagyobb sikereim. Egy b őrkereskedőnek nem futó 
üzletfelei vannak, hanem állandóan ugyanazok a mesterek járnak el 
hozzá, szóval, nem lehet őket becsapni. Tudni kell, hogy milyen árura 
van szükségük, és tudni kell az árat tartani. 

Az ilyen gyakorlatias ténykedéshez nagy érzéke lehetett. Miért von-
zotta mégis az irodalom? 

Ezt én se tudnám megmondani. Ha még egyszer újrakezdeném az 
életemet, minden lennék, csak író nem. Az írás nekem az élet többle-
tét jelentette, nem mondhatnám, hogy az volt az életem értelme. Mint 
ahogy az élet többletét jelenti a muzsika vagy az olvasás, fgy ennek 
a még tevékenyebb formában való kiélése volt az írás. De egészen öt-
venéves koromig mindig valami mást kellett csinálni. El đször egyete-
mista voltam, aztán újságíró, aztán gyakorló b đrkereskedđ, aztán a 
háború után különbözđ  vállalatoknál dolgoztam, mert meg kellett élni, 
el kellett tartani a családot, és csak ötvenéves koromban, amikor a fele-
ségem elköltözött tőlem, akkor tettem teljesen az életemet az írásra. 
Szóval ötventől hetvenéves koromig voltam csak -- hogy úgy mond-
jam — író. Akkor se éppen az, aminek kellett volna lenni, mindig al-
kalmazkodni kellett, meg kellett élni az írásból. Nem mondom, hogy 
azt kellett írnom, amit nem hittem, azt soha nem tettem. De mondjuk, 
a lapokba kellett írni, és vigyázni kellett, hogy ne legyenek rtúl hisz- 
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szúak az írások. Nem gondolhattam arra, hogy nekiülök megírni egy  
regényt. Őszintén szólva nem is volt soha valami nagy regénytémám.  
Talán meg is felelt, hogy rövidebb lélegzet ű  dolgokban írjam meg azt,  
amit az életből láttam.  

1933-ban hunyt el Szenteleky, 34-ben indulta Híd, akkoriban húsz-
egynéhány éves volt: Hogyan tekintett a vajdasági irodalmi életre?  

Mondhatnám, hogy inkább szerveztem labdarúgócsapatot, tekecsa-
patot, sakkcsapatot, mint az irodalmi életet. Ott volt Becsén a Népkör,  
tagja is voltam, de nem vettem részt tevékenyebben a m űködésében.  
Van egy könyvem, a Választmányi ülés, abban pontosan megírtam,  
hogy láttam az akkori 'kultúrvezet őket. Nem volt nagy véleményem  
róluk. Nem voltak olyanféle emberek, akiket magamhoz közel érez-
hettem volna, bár az elnök, Draskóczy Ede, apám ügyvédje volt, hát-
szomszédunk, Szenteleky is eljárt hozzá, de én soha vele két szót iro-
dalomról nem beszéltem.  

Ki volta Nép Atyja? Kir ől f omálta?  

A néhai Szántó Gábor szabadkai képvisel ő  járta szemem el őtt, ami-
kor írtam, de ennek a könyvnek az utószavában el is mondtam, hogy  
ezek nagyjából kitalált történetek, nem tönténelmi dokumentumok.  

Ezt a könyvet 1936 -ban írta  .. . 

Szóval, huszonöt éves koromban. Ezt figyelembe kell venni. Én Ott  
gyönyörűen elmondom a saját védelmemre, hogy a falukuxat бk példá-
ján fölbuzdulva írtam. Talán azt kellene mondanom, hogy nagyon so-
káig nem tudtam, mir ől kellene írnom, csak azt tudtam, hogy írni  
szeretnék. Akkora falukutató írók divatosak voltak, és én is valami  
olyasmit szerettem volna írni. Pensze, nem úgy, mint 6k, akik doku-
mentumra támaszkodtak, hanem inkább irodalmasítva egy ilyen kul-
túrtársaságot.  

Mennyire foglalkoztatták a társadalmi problémák?  

Minden emberi igazságtalanság rosszul esett, de egyáltalán nem mond-
hatnám, hogy osztályokban vagy osztályellentétekben gondolkodtam  

volna. Igyekeztem mindig becsületesen elvégezni a feladataimat, de so-
hasem hittem, hogy meg tudom váltаni a világot, a fennálló rendet.  
Inkább beilleszkedni akartam mindig az adott körülményekbe, mint  

valami újat csinálni.  
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Milyen emlékeket őriz Szentelekyr ől?  

Szentelekyvel életemben nem találkoztam. Egyszer, amikor már Pes-
ten voltam, írtam neki egy levelet, ő  arra válaszolt is Becsére, de az  
apám elküdte Pestre és elveszett. (...)  

Mennyit hallott a Híd-mozgalomráf és a munkásmozgalmi szervezke-
désről?  

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy sokat tudnék err đl mondani.  
Mintha nem is lett volna számomra mindez ... Talán volt ott egy Kiss  
nevű  fiatalember, aki szerkesztette, de az бrtüzet, nem?  

Az бrtűz a Híd elődje volt . . . 

Annak a szerkesztđjét ismertem személyesen, szerettem is, és đ  se  
haragudott énrám, de nem volt közöttünk szorosabb kapcsolat.  

Hogy került Pestre?  

Amikor anyám meghalt, a b đrkereskedés kezdett szétzülleni. Részben  
azérn, mert árut csak kiutalásra lehetett kapni, másrészt azért, mert  
újra eszembe jutott, hogy író szeretnék lenni. Úgy kezd ődött, hogy  
Tímár Feri Szabadkán, amikor vittem egy cikket a lapnak, megkér-
dezte, tudom-e, ki most Budapesten a Rádió irodalmi f őszerkesztője.  
„Én meg tudom neked mondani, hogy melyik a legjobb talpb đr — vá-
laszoltam de ilyesmirđl engem hiába kérdezel." Elmondta, hogy  
Gs. Szabó László, egy kit űnđ  koponya, nagyon jóhiszemű, jóindulatú,  
derék ember, mért nem küldök neki valamit. Láttam, hogy velem akar  
szerencsét próbálni. Még aznap este írtam egy levelet. „Tisztelt Uram,  
szíveskedjék megírni, mire volna a legjobban szüksége a Pesti rádió-  
nak, versekre vagy elbeszélésekre?" Igy válaszolt: „Tisztelt Uram, min-
degy, csak jó legyen." Küldtem egy elbeszélést, amit visszaadott azzal,  
hogy a tartalma miatt nem mehet, mert nagyon reális, és valami vidá-
mabbat kért. Talán 4-5 vidámabb elbeszélést küldtem el neki, ame-
lyeket sorra közölt.  

Milyen volta fogadtatás?  

Az elsđ  elbeszélésem címe, amit a rádióban felolvastak: Borbély  a 
börtönben. Arról szól, hogy a borbély nagyon megharagszik a bíróra,  
és elhatározza, bosszút áll ajta. Egy napa bírónak hirtelen útra kell  
mennie, nincs megborotválkozva, és eszébe jut, hogy van itt valami  
verekedđ  falusi borbély. Azt mondja neki: „Édes fiam, én tudom, hogy  
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az ollóval nem tudsz bánni, de remélem, a borotvát ügyesebben for-
gatod. Nagyon kérlek, érzékeny az arcb őröm." A borbély önérzetében  
sítve olyan gyönyörűen megborotválja a bírót, hogy egy karcolást se  
ejt rajta. A borbély legyőzte benne az embert, teljesen megfeledkezett,  
hogy egy jб  vágást akart neki adni. Ez volt az elbeszélés témája. E18-
ször este hét óra körül tűzték műsorra, de aznap jött Ciano, az olasz  
külügyminiszter, és elhalasztották. Amikor másodszor műsorra tűzték,  
jött Ribbentropp, megint elhalasztották. Harmadszorra végre nagy ne-
hezen beolvasták. Erre Nagy Lajos azt írta: „... különböz đ  okok miatt  
ismételten elmaradt Komáromi József Sándor elbeszélése. Nagy érdek-
18déssel vártuk. Csalódni fáj ..." Ilyen „remek" fogadtatásban része-
sült.  

Amikor megírták, hogy elfogadják az elbeszélésemet, felmentem Bu-
dapestre, hogy megismerkedjek a társasággal. A rádióban volt egy íro-
gató barátom, Zentai osztálytársam, kérdeztem t őle, ki Magyarországon  
a legszigorúbb bíráló. „Németh László" — mondta egyb ől. Megtudtam  
Németh László címét, és fölballagtam a Rózsadombra. Bekopogtam  
hozzá, a felesége mondta, hogy nincs otthon, várjam meg, rögtön jön.  
Nagyon kedves, mondtam, de majd inkább az utcán fogom megvárni.  
Egyszer csak látom, hogy tényleg jön egy nem egészen evilági alak,  
és abba a házba megy be, ahol Németh László lakik. Bementem, bemu-
tatkoztam és elmondtam, hogy hoztam néhány verset, ha megnézné,  
érdemes-e nekem egyáltalán papirost pusztítani. Azt mondta: „Kérem,  
két hét múlva jöjjön, addig szívesen elolvasom, és akkor meg fogom  
mondani az őszinte véleményemet. Nyugodt lehet, nem fogok hízelegni  
magának." Amikor két hét múlva felkerestem, azt mondta, nagyon  
megléptek a verseim, nem hitte volna, hogy Bácskában ekkora költ ő i  
tehetség van. De hozzátette: „Vigyázzon, nem azt mondtam, hogy maga  
egy Ady". „Igen, én egy Komáromi vagyok" — válaszoltam. Nevet-
tünk. Végeredményben nem mondott semmit, mert amikor azt mondta,  
hogy „ekkora költői tehetség", nem mondta meg, hogy két milliméter  
vagy pár mérföld ... Szóval, kellemesen fogadott és akkor, hogy meg-
ismerhessem az irodalmi életet és a köröket, azt gondoltam, legalkal-
masabb lesz, ha megpróbálok valamilyen irodalmi lapnál elhelyezkedni.  
A bőrkereskedés már végképp dögrováson volt, kiárusítás után maradt  
ötvenezer pengő . Körülbelül annyi lehetett, mint ma félmillió új dinár.  
Szóval, nem olyan óriási összeg.  

Házat lehetett venni rajta.  

Háza válogatja. Először Erdélybe mentem, az Erdélyi Helikon szer-
kesztőjéhez, Kovács Lászlóhoz, akit szintén nem ismertem, csak a lapot.  
Nagyon szívesen fogadott, bemutatott íróknak, azt mondta, legszíve-
sebben odavenne inasnak az Erdélyi Helikonhoz, nem kellene pénzt  
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se adni, de látja, hogy nagyon fúrja a zsebemet az az ötvenezer peng đ ,  
el akarom dobálni. Azt ajánlotitay  keressem fel Móricz Zsigmondot,  
annak a Kelet Népe cím ű  lapjához nagyon jól jönne egy kis támoga-
tás. Fogalmam se volt, hogy egy Kelet Népe is megjelenik. Amikor  
elđször kezembe vettem a lapot, teljesen ki voltam ábrándulva. Még  

fedđlapja se volt, úgy festett, mint egy újság. Móricz Zsigmond neve  
és személye azonban olyan nagy hatású volt, hogy különb tanítómes-
tert elképzelni se tudtam volna magamnak.  

Amikor Szolnokon felkerestem és elmondtam, hogy pénzt szeretnék  
felajánlania lap céljaira, azzal, hogy a lapnál alkalmaznak valamilyen  
minđségben, Móricz Zsigmond egészen fölbuzdult. Azt hitte, Gábriel  
arkangyal jött el, és hozta neki aranytálcán a nagy lehet đségeket.  
Hogy mennyire nem volt semmilyen összeg ez az ötvenezer peng đ ,  
arra nézve elég annyit mondani, hogy — mint késđbb megtudtam —  
akkor a Kelet Népének már volt huszonötezer peng đ  tartozása, úgyhogy  
ezzel tulajdonképpen csak kifizette volna a tartozásait, és eltartott vol-
na haláláig. Nem tudhattuk, persze, hogy Móricz egy év múlva már  
halorrt lesz. Ő  azt hitte, hogy ahol van ötvenezer pengđ, ott van öt-
millió is, és azt akarta, hogy vegyünk meg egy eladó, nagy nyomda-
vállalatot, amelyiknek majd az öccse lesz az igazgatója, és én ott  
fogok dolgozni. Nekem els đsorban nem volt ötmillió peng đm, csak az  
az ötvenezer és semmi más. Másodsorban nem nyomdában akartam dol-
gozni, hanem Móricz Zsigmond mellett. Az öccse azonban közölte ve-
lem, lehetetlen még elképzelni is, hogy én ott valamiféle munkatárs,  
szerkesztđségi tag lehetek. Van egy m űszaki szerkesztđ, az fizetést se  
kap, annak nem lehet még felmondani se. Lttam, hogy ebb đl nem lesz  
semmi., ettđl eltekintve Móricz Zsigmond a haláláig a lehet đ  legbará-
tibban viselkedett velem, többször kihívott Leányfalura, itt-ott talál-
koztam vele kávéházban.  

A pénzt végül Zilahynak adtam a Híd című  pesti képes hetilap cél-
jaira, és annak Móricz Zsigmond fđmunkatársa volt, szóval már igy  
is volt valami közös dolgunk.  

Én a lehetđ  legjobb érzéssel és emlékekkel gondolok vissza Móricz  
Zsigmondra. Ő  egy pillanatban azt mondta nekem: „Józsi, eddig csak  
lányaim voltak, most már van fiam is." Ez egy fölindulás volt csak,  
nem kell komolyan venni, de tény és való, hogy soha valami eluta-
sítást vagy ridegséget nem tapasztaltam nála, vagy azt, hogy már meg-
unta volna, hogy a nyakára járok.  

Milyen volta Jellépése, a modora?  

Móricz Zsigmondot én már öregember korában ismertem meg. Egé-
szen biztosan nem Olyan volt fiatalnak. üregkorában, egyszóval azt  
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mondhatnám: nyájas ember volt. Simogatás volt minden szava, ami 
azonban nem jelentette azt, hogy ha írni fog rólad, nem fogja a rossz 
dolgokat is ráolvasnia fejedre. 

Kiknek a társaságában forgott még? 

A Híd szerkesztőségében Zilahy unokaöccse volta titkár, tulajdon-
képpen đ csinálta a lapot azokból a kéziratokból, amelyek nagyjából a 
főmunkatársaktól folytak be. Ott dolgozott akkor József Jolán, József 
Attila nővére, és még egy zsidó fiatalember, aki lektori szerepet töltött 
be, annak a nevére már nem emlékszem. 

Én igyekeztem a lapot élénkebbé tenni, és kerestem a kapcsolatot az 
írókkal, akiket különben is szerettem volna megismerni. Fölkerestem 
Veres Pétert, Kodolányit, Erdélyben már találkoztam Tamásival, Illyés 
Gyulával. Volt ott egy öreg író, P. Ábrahám Ern đ, mára nevét se 
igen tudja senki, van egy Csillagok a Tiszában című , nagyon kedves 
kötete, azzal többször együtt ebédeltem. Valamelyest kapcsolatom volt 
Kállay Miklóssal, aki a lap felel ős szerkesztői címén szerepelt, de az 
volt az egész dolga, hogy az elutasított kéziratokra szerkeszt ői üzene-
teket írjon. 

József Attila négy évvel korábban hunyt el. Hogyan értékelték akkor? 

Akkor már mindenki nagy költ őnek tartotta. Azt hiszem, az volt a 
szerencsétlensége, hogy nem tudta megütni azt a megfelel ő  hangot, nem 
mint költő , hanem mint ember, amellyel az akkori irodalmi pápák köze-
lébe férkőzhetett volna, személy szerint például Babitsnak. Azonkívül 
akkor természetesen nagyon rossz szemmel néztek a kimondottan bal-
oldali emberekre, noha József Attilának a párttal se volt szerencséje. 
Neon tudom, nem ismertem őt, de attól félek, hogy összeférhetetlen 
ember volt. Rá végképp cl lehetett mondani, hogy nem tudott élni. 
Iszonyú nyomorban élt, az anyjának a támogatására szorult, a kisuno-
kák elől ette el a tejet, vagy legalábbis đ  úgy érezte, de egyszerűen 
alkalmazhatatlan volt valamilyen polgári állásban. 

Szóval József Attilának akkor már nagy neve volt. Móricz Zsig-
mond mondta nekem, hogy a halott írókat jobban szeretik, mint az 
élőket, azok már nem kérnek semmit, a nevüket fel lehet írni minden 
zászlóra, az írásaikból ki lehet hagyni azt, ami kellemetlen, esetleg még 
be is lehet szúrni valamit. 

József Jolán mesélt József Attiláról? 

Persze. Elmesélte például, hogy volt Szárszón egy irodalmi értekez-
let, és amikor keresztülhajtottak azon a községen, ahol élt, meglátták 
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József Attilát. Ő  könyörgött ndkik, hogy juttassanak neki valami kere-
seti lehetőséget. Erre a szemébe nevettek, és azt mondták: „Attila, hát 
te vagy a legnagyobb magyar költ ő, neked az nem elég?" És elhajtottak 
a kocsival. 

Kit is említettünk még? Kodolányit. 

Kodolányi mindenképpen kiváló író, de emberként elég hörcsög ter-
mászerű  volt. Vele kellett megbeszélni, hogy mit fog írni, a honorá-
riumot pedig a feleségével. Különben, persze, Kodolányi is úgy tartot-
ta, hogy nem ismerik el eléggé, azt hiszem nincs író, aki ne gondolná ezt. 

Veres Pétert említette .. . 

Róla az a véleményem, hogy nemcsak rengeteget olvasott, hanem 
tücsköt-bogarat összeolvasott, és egy kicsit nem is tudós, hanem tudá-
lékos volt. Amikor meglátott, azét mondta: „Tisztára dinári típus vagy." 
Semmi közöm nincs a dináriakhoz, esetleg egy kicsit magasabbra n ő t-
tem. De ő  meg akarta nekem mutatni, tudja, hogy van dinári típus is 
a világon. 

Különben nyájasan és kedvesen fogadott, végeredményben azért men-
tem hozzá, hogy dolgozzon a Hídnak, és egy író se haragszik, ha kéz-
iratot kérnek tő le. Elkéstem a vonatot, és akkor még ott tartott vacso-
rára is. 

A háborúban milyen volta viszony az irodalom és a politika között? 
Mennyire állhatott elő  az író a „tiszta irodalom" igényével? 

Elsősorban nem tudom, mi az a tiszta irodalom. Csak irodalom az 
irodalom kedvéért, semmi köze az élethez? Ilyesmi nincsen. De azt se 
hiszem, hogy az irodalom megválthatja a világcet, vagy hogy az író 
különösebben hathat valakire. Úgy gondolom, 'hogy az írónak az élet 
többletét kell adnia, szóval élvezetesen és becsületesen kell beszélnie 
a dolgokról, úgy, ahogy đ  látja. Természetesen tvsztán emberi dolgokra 
gondolok. Eltekintve a Választmányi üléstől, amire rá lehet mondani, 
hogy van valami politikai színezete, soha nem igyekeztem politikát be-
lopni a mondanivalómba. Engem maga az ember érdekelt, az 6 sajátos 
helyzetében. Nem az, hogy ezen hogy kell változtatni, hanem hogy 
ebben a helyzetben hogy tudja magát minél jobban febtalálni. 

Arra gondoltam, hogy mennyire er őszakolta meg akkora háborús 
propaganda az irodalmat. 

Az irodalmon ez nem annyira érz ődött, az újságíráson természete-
sen. A lapokban lehetett ezt látni, ahol er ős cenzúra volt. Bevallom 
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đszintén, noha véres háború folyt, engem akkor pusztán csak az iro-
dalmi dolgok érdekeltek. Mindaddig, amíg be nem hívtak katonának,  
szinte nem is tudtam, hogy háború van.  

De amikor behívták, akkor megtudta...  

Behívtak tiszti átképzésre egy élelmiszerraktárba. Kés đbb még egy-
szer behívtak gyakorlatra, akkor szalmát kellett rekvirálnia katonaság  
részére. Amikor harmadszor behívtak, ki kellett volna menni a front-
ra. Szerencsére egy öreg irodakukac volta századosunk, akinek semmi  
ambíciója nem volt ahhoz, hogy kimenjen a harctérre, és ott karriert  
csináljon. Még nagyobb szerencsénkre egy tiszt, aki reaktiválta magát,  
ahogy visszajött, rögtön új alakulatot szervezett, úgyhogy azok mentek  
ki helyettünk. Mi bent maradtunk az országban, đriztünk bizonyos kész-
leteket. Amikor már láttuk, hogy mindennek vége, akkor nekem volt  
tíz katonám és tíz munkaszolgálatosom. Megegyeztünk, hogy az ország-
ból nem megyünk ki, hanem megadjuk magunkat az oroszoknak. Így is  
történt. Egy papi birtokon, valami pusztaságfélén voltunk, gabonát ra-
kodtunk. Elđször két felderítđ  katona jött, elszedték a fegyvert, amit mi  
önként odaadtunk. Aztán jött egy vezérkari tiszt egy teherautó katoná-
val, kihallgatott bennünket, és mondta, hogy jelentkezzünk Székesfe-
hérváron a magyar katonai parancsnokságon. A Friedli bácsi, az öreg  
csapos azonban azt mondta: „Egy frászt fogunk mi, zászl бs úr, a ka-
tonai parancsnokságon jelentkezni. A legkisebb falvakban fogunk buj-
kálni, úgy megyünk haza". Persze, akik a katonai parancsnokságon  
jelentkeztek, azoknak a java részét kivitték Oroszországba hadifogoly-
nak. Ha nem lett volna a Friedli bácsi, aki ebben a tekintetben sokkal  
jobban tudott élni, mint én, akkor én is val бszfnúleg kikerültem volna  
orosz hadifogságba, és vagy visszakerültem volna, vagy sem.  

Szóval, .a háborút vér nélkül vészelte át . . . 

Igen, bent az országban voltunk. Nem vér nélkül, pisztolylövés  
nélkül.  

Félt, amikor elvitték katonának?  

Akkor nem féltem, hanem Budapest els đ  bombázásakor. Éppen bent  
voltunk az élelmez đraktárban. Egy barátommal, aki szintén átképzé-
sen volt, és aki végigélte Belgrád bombázását, éjszaka „könny űmagyar-
ban", szóval ingben-gatyában errđl beszélgettünk. Akkor egyszer csak  
megszólaltak a szirénák. Kirohantunk az udvarba, és láttam, hogy  a 
fejem fölött egy világítóbomba esik pontosan az orrom hegyére. Ész  
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nélkül elkezdtem rohanni. Utóbb kiderült, hogy Sztálin-gyertya volt.  
Állatiasan féltem a bombázáskor kés őbb is.  

Hogy került haza?  

Civilbe öltöztünk mindnyájan és hazajöttünk. Mindenki hazament,  
így jöttem haza és a munkaszolgálatosaimma'1 Becsére. Természetesen  

ott engem is kihallgattak, és miután nem derült ki rólam semmi rossz,  
békében hagytak. Sakk-kört kezdtem szervezni, de amikor kiderült,  
hogy rosszul csinálom, akkor Újvidéken találkoztam néhai Magyar Zol-
tánnal. Író volt, zeneszerzđ, templomi énekes, és hozzá még könyvel đ .  
Mondta, hogy van egy Koteksz nevű  vállalat, és nekik éppen szükségük  
volna egy bđrszakértőre. „És maga micsoda ott?" — kérdeztem. Azt  
mondta, főkönyvelđ . Szent isten, gondoltam, milyen vállalat lehet az,  
ahol 5 a fбkönyve'lđ . De nem sokat spekuláltam, valamit kellett dol-
gozni, elmentem, és rövidesen a kenderosztály vezet đje lettem. (...)  

Utána mit csinált?  

Utána Ernyes Gyurka meghívott könyvtárosnak. Volt egy kultúr-
szövetségi könyvtár, és egész gyönge fizetésem volt, kaptam valami  
lakásfélét is, egy szobát, ahol alhattam, nagyjából szalonnán és kenyé-
ren éltem. És egy nap jött az ördög, és fölvezetett egy magas hegyre,  
megmutatta a világ hiúságait. Ez Sulhóf József volt, aki a küls ő  meg-
jelenésével is beillett volna valami kisebbfajta Lucifernek. Azzal jött,  
hogy a Magyar Szó, a Dnevnik és a Hrvatska re č  naptárába hirdetése-
ket kellene szerezni, és nincs aki ezt csinálja: Igy lettem utóbb, némi  
kerülőkkel, a Magyar Szó hirdetési osztályának vezet đje.  

Úgy kezdđdött, hogy Dubrovnikben 1950-ben volt egy sakkolimpia.  
Vérzett a szívem, hogy nem mehetek el, és főként, hogy' nem irhatok  
róla. Elmentem a Magyar Szó szerkesztđségébe Kolozsihoz, akit is-
mertem korábbról, és mondtam, hogy semmi javadalmazást nem kérek,  
csak fizessék meg a költségeimet. Azt mondta: „Ha egyszer jókedvű  lesz  
a fđszerkesztđ , aki különben a padlásra jár nevetni, én meg nagyon  
bátor leszek, akkor talán megmondom neki ezt a te kívánságod." Már  
bántam, hogy egyáltalán elmentem hozzá, de pár nap múlva telefonált  
a Magyar Szб  titkárnđje, hogy a fđszerkesztđ  hivat. Meg is jelentem,  
leültetett és közölte: „Kérem, az ön tudósításaiból annak kell kiderül-
nie, hogy — ez a Tájékoztató Iroda idején volt — Jugoszláviában  
igenis kommunizmus van. Hogy neokommunizmus vagy ortodox kom-
munizmus, az teljesen mindegy." Gondoltam magamban, ez  a fiatal-
ember engem nagyon jó úszónak néz. Azt hiszi, hogy én Dubrovnikben  
beugrik a tengerbe és Barinál ki fogok úszni. De nem szóltam semmit,  
el akartam menni Dubrovnikbe.  
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Ott aztán mindennap írtam három anekdotát. Szorongtam, hogy mi  

lesz, de aztán kezdtek jönni az újságok, és láttam, hogy szépen megje-
lennek sorban. Amikor visszajöttem, Kolozsi azzal fogadott, nagyon jó,  
minden rendben van, de persze, a honoráriumot a cikkeimért sohasem  
kaptam meg. Ellenben megint hívatott a f őszerkesztő . No, gondoltam,  
most jön a fekete leves.  

Akkor Rehák volta f ószerkeszt ő  .. . 

Igen. Azt mondta: „Kérem, mondja meg, melyik rovatot óhajtja."  

„Hogyhogy melyik rovatot?" — kérdeztem. ,„Hát szerkeszteni.” „Ez  

nagyon kedves — mondtam talán tessék nekem id őt adni, hogy  
meggondoljam." „Jó, hát gondolja meg." Két hét múlva újra jelentkez-
tem, és azt mondtam neki, hogy a hirdetési rovatot szeretném. „Hir-
detési rovat? Olyan nincs, arra semmi szükség!" „De van kérem, csak  
ön azt nem tudja". „Jó — mondta —, hát itta hirdetési rovat magá-
nak, süsse meg." Igy kezdtem el ottani m űködésemet, persze váltakozó  
sikerrel. Akkoriban nyílt meg például a Stateks nagykereskedelmi válla-
latnak egy hatalmas kiskereskedelmi szövetboltja. Azokkal én együtt  

voltam folyton a гtanácskazásokon, és én írtam nekik a hirdetési szö-
vegeket, ilyeneket: „A csillagokat az égr ő l nem hozzuk le t nnek, de  
szívesen leemeljük a legmagasabb polcon lev ő  anyagot is." Ez talán  
egy hónapig folyt így,  amikor az igazgató közölte, hogy nem adhat  

több hirdetést, mert a városi párttitkár azt mondta, hogy a hirdeté-
seinkben nincs eszmeiség. fgy aztán végül is beleuntam, belefáradtam  

és kereskedelmi nyomtatványokat kezdtem csinálni, falinaptáraktit, pros-
pektusokat, katalógusokat, el őször a Progres keretében, aztán a Fo-
rumnál.  

Z3tvenéves koromban a feleségem egy nap azt mondta: „Tudod mit,  
én elköltözök. Vettem magamnak egy lakást." Kitűnő, mondtam, sem-
mi kifogásom ellene, most már legalább tényleg írhatok. Űtventől het-
venéves koromig akkor tényleg csak írtam, az alatt a húsz év alatt mint-
ha csakugyan író lettem volna.  

Amíg a hirdetési rovaton dolgozott, szépirodalmat nem publikált?  

Nagynéha. Nem lehet semmit balkézzel csinálni. Mással volt tele az  
életem. Míg végképp írni nem kezdtem, addig talán megírtam öt-hat  

elbeszélést, öt-hat verset...  

Ami végigvonult egész életében, az a sakk .. .  

Amikor Zentára kerültem gimnáziumba, egy tanárnál voltam kosztos  
diák. A fia egyszer sakkozni hívott. „Az mi?" — kérdeztem. Kiborí- 
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rosta a sakktáblát, fölrakta a figurákat, megmagyarázta, melyikkel hogy 
kell lépni és azt mondta, lépjek. Egyszer csak elkezdett kiabálni 
„Megvertelek, megvertelek!" Ez tiszta őrült, gondoltam, nekem valami-
rő l fogalmam sincs, és 6 örül, hogy megvert. Megdühödtem és elkezd-
tem én is sakkozni. Bizonyos sikereket értem el, és ez persze tetszett. 
Így lett a sakkozás egyik fő  szórakozásom. De nem mondharnám, hogy 
kimondott alkkozói alkat volnék. Mindig sokkal jobban szerepeltem 
csapatban, mint egyéni versenyeken, ott, ahol egy közösségért kellett 
helytllni. Szívesen olvastam sakkozókról, és elkezdtem lassan sakkról 
írni. Húsz éviga Rádiónak is csináltam sakkperceket, és ma is meg-
írok még egy-egy sakklevelet. A sakk különben nagyon hálás téma volt, 
mert nem szólt bele senki. 

Vannak emberek, akik egész életüket a sakkrd áldozzák. Miért ilyen 
vonzó? 

A sakk elsősorban játék. Ha az ember elkezd sakkozni, és elmerül a 
játszmában rejl ő  'lehetőségekben, akkor teljesen kikapcsolódik az élet-
ből, szóval, ez olyan, mint a részegség. Tetszel érteni? Igen sok sak-
kozót ismertem, akik haló porukig kocasakkozók maradtak, de olyan 
szenvedélyesen sakkoztak, mintha nem tudom milyen remekm űveket 
alkotnának a sakktáblán. Én egyébként a sakkozást egyfajta m űvészet-
nek tekintem, talán nem alkatóm űvészetnek, inkább alkalmazott m űvé-
szetnek, de mindenképpen vannak egészen szép, m űvészi elemei. Az 
embereket azonban nem ez érdekli, hanem a játék mákonya. 

Talán ez valamiféle kárpótlás is. 
tud sakkozni... 

Nem. Minden embernek szüksége 
megválasztott játék éppen az egyik 

Nagyon komolyan vett mindent 
játékösztöne? 

Ha az ember nem tud élni, akkor 

van kikapcsolódásra. A szerencsésen 
tartozéka annak, hogy tudjunk élni. 

az életben? Mennyire volt fejlett a 

Sosem gondoltam, hogy az élet játék. Az é4etben talán mindent túl 
komolyan is vettem, mondhatnám, egy-egy szerep vagy feladat felvilla-
nyozott. Viszont a játéknál az ember olyan kockázatot vállalhat, ami-
lyent akar. Attól függ persze, hogy mennyire tud valaki játszani, meny-
nyire adja át magát a játéknak. Vannak emberek, akik sakkozás köz-
ben is reszketnek, nehogy valami rosszat húzzanak. Persze, ezt nekem 
könnyű  mondani, mert én általában több játszmát nyertem meg, mint 
amennyit elvesztettem. Nem tudom, milyen érzés, amikor az embert 
verik, minta kétfenek ű  dobot. 
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fgy volta sakkban. De az életben? 

Kérlek tisztelettel, nem voltam tisztában a dolgokkal, így mondhat-
nám. Egész biztos, hogy ma eszembe se jutna ötvenezer, vagy mond-
juk félmillió dinárt valami lapra áldozni. 

Ezt ma butaságnak tartja? 

Nem, hanem tapasztalatlanságnak. Különösképpen nem mar a fele-
lősség, hogy valami nagyon rosszat tettem volna az életemben. Persze, 
lehetett volna a dolgokat okosabban csinálni, és lehettem volna én is 
jobb. Ott kezdődött az egész szerencsétlenség, hogy gyerekkoromban ve-
zér voltam a barátaim között. Ha én is olyan szürke kis játékos ma-
radok, akkor talán lett volna bel őlem egy orvos, vagy mérnök. Az 
mindenképpen boldogabb élet lett volna. 

Térjünk vissza az irodalomhoz. írói alkatának a kialakulására meny-
nyire hatott Zilahy stílusa? 

Zilahyt jó írónak tartom, de sohase gondoltam őt mesteremnek. Akit 
legtöbbre tartottam mint példaképet, az Kosztolányi volt. Talán lehet 
bizonyos hasonlóságot felfedezni Zilahy között és köztem. Neki is az 
vaut a célja, hogy érdekesen írja meg a dolgokat, és nem ment nem 
tudom milyen mélységekbe. Nem tudom, ismered-e a Csöndes élet című  
könyvét. Egy süket lányról szól, akinek férjhez kell mennie egy lengyel 
menekülthöz, már egy házat is építenek, de a menekült t őlük is meg-
menekül, a házasság el ől. Ennyi az egész. A drámái közül a Hazajáró 
lélek egész nagyszerű  dolog. Alitalában a színdarabjai nem rosszak. Na-
gyon érdekes, hogy a háború befejezése el őtt a Fatornyok című  darabját 
adták, és a háború után ezzel a darabbal kezdett a színház Budapesten. 
Tudott úgy írni, hogy ott is még elment, és emitt is megfelel őnek 
találták. 

Zilahyval nekem csak üzleti kapcsolataim voltak. Én felajánlottam 
a pénzt, 6 elfogadta, csinált velem egy szerz ődést, de soha mi egy szót 
irodalomról nem beszélgettünk. Ha akartam vele beszélni, behívta a 
titkárára, és akkor csak tárgyalni lehetett. Nem volt semmi emberi kap-
csolat köztünk. 

A felajánlott pénzt tényleg a folyóiratra költötte? 

A Híd mellett a szomszédos szobákban volt egy filmkölcsönz ő  és 
filmgyártó vállalata, a Pegazus. Ott is anyagi gondok voltak, és feltéte-
lezem, hogy a pénzt mindig oda dugta, ahova éppen kellett. Viszont 
ez nem jelenti azt, hogy amikor a Hídban szorulta helyzet, akkor nem 
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adott esetleg a Pegazus pénzéb đ  1. Mindenképpen nagyvonalúan kezelte  a 
dolgokat.  

Mennyiben volt Zilahy „könny ű  sikert keres ő  író", ahogy a hatkö-
teles magyar irodalomtörténetben írták róla?  

Bосsánat, ez szamárság. Zilahy úgy írt, ahogy tudott. Igy írta az  

életet, amilyennek látta. Nem is hiszem, hogy engedményeket tett. Nem  

gondolom, hogy az irodalma egy csöppet is káros. Nem festett délibá-
bokat, és nem vezetett tévutakra, a szándéka mindig becsületes volt.  

Az 6 legnagyobb bűne azoknak a eszemében, akik ilyesmit mondanak,  
hogy tudott írni. Mellesleg, meg kell tanulni a szakmát is. I11yés Gyulá-
val beszélgettem nemrégiben — ezt azért mondom, hogy egy tekintélyt  

említsek —, és 6 is igen kitűnđ  írónak tartja, máig is.  
Zilahynak az volt a legfđbb bűne, ha ezt bűnnek lehet mondani, hogy  

mindig másféle becsvágy vonzatta, mindig filmeket akart csinálni, vagy  

bizonyos politikai szerepekre vágyott. Tudom, hogy a háború alatt  

egyszer estélyt adott Ciano tiszteletére. De nem volt semmiféle politi-
kai faktor, és ez egész nevetséges vólt. Szeretett persze f őszerkesztđ  és  
igazgató lenni. Nem tudott nagyobb eltökéltséggel csak az irodalommal  

foglalkozni. Persze kérdés, hogy ki tudott volna-e többet sajtolni ma-
gából, ha csak azzal foglalkozik. Bizonyára több ideje maradt volna.  

Eléggé „elasztikus" ember lehetett...  

Valami nagy eszmeiségrđl nem volt szó. Nem mondhatnám, hogy az  
elvek embere volt, de azt se, hogy elvtelen ember volt, hogy becstelen  

dolgokat csinált.  

Ezzel magyarázható az is, hogy elhagyta Magyarországot?  

Arról én tudok egy történetet, így hallottam legalábbis. Egyszer haza-
utazott Szolnokra, ahol az anyja élt. Amikor 'leszállta vonatról, és el-
kezdett bandukolni, elébe állt egy orosz katona: „Szkidajsz, jab tvoju  
matt'." Levetkőztette. Ingben, gatyában ért az anyjához. Amikor visz-
szament Pestre, azt mondta: valami megroppant bennem. Elment. Nem  

érezte magát biztonságban. Azt hiszem, igen jogosan.  

Hogyan érezte magát a б0-as évek elején, amikor Vajdaságban Jel-
tűnt az új írónemzedék?  

Abban az időben még élt Majtényi, nála sohase volt probléma elhe-
lyezni a kéziratomat, neki soha nem volt kifogása, ésirevétele vagy  
ellenvéleménye. Akkor se voltam semmiféle irodalmi szervezkedésnek a  



576 	 HÍD 

tagja. Nem nagyon törđdtem azzal, hogy másuk mit csinálnak. Csinál-
tam a magam dolgát, ahogy legjobban tudtam. 

Általában hogy tekintett a nemzedékváltásokra? 

Az egész természetes, hogy a fiatalok érvényesülni akarnak, és ez 
egészen rendben is van. De annak idején megjelent egy verseskönyv 
Homorú. versek címmel. Akkor azt írtam: „Valamikor a költ đk beér-
ték azzal, hagy lapos verseket írnak. Ezeknek ez már kevés, ezek ho-
morú verseket írnak." Szóval, tđlem mindenki élhet, aki élni (tud, ne-
kem nincs utamban senki, nem mondhatnám, hogy bárkit is irigyelnék. 
Igyekeztem azonban magamnak is mindig egy kis helyet, egy kis leve-
g& szerezni. 

Az újabb nemzedék se volt rest, 1968-bon Utasi Csaba írta, hogy 
Jó szó című  könyvében kisregények és novellák helyett mindössze hosz-
szabb-rövidebb mesékre bukkant, „melyeket szerz őnk lejáratott poénjai, 
erőtlen stílusa, klisészer ű  jellemábrázolása, szent anekdotái egyértelm ű-
en az irodalmon innenség területére parancsolnak". Ám ó is megjegyzi: 
pallérozott nyelv ez a javából". 

Nem értem, hogy lehet er őtlen stílusról beszélni, ha pallérozott nyelv 
ez a javából. Én sohasem akartam elképeszteni a polgárt. Maga az élet 
éppen eléggé elképeszt bennünket. Lehet, hogy ez az én világom — nem 
is lehet, hanem biztos — kis világ, de meglev đ  világ, olyan ddlog, ami 
az embereket érdekli. Hogy ne így mondjam, erre is szükség van. 

Mostanában hogy érzi magát? 

Mióta agyvérzés ért, valahogy érdektelenné váltam, nem vagyok ké-
pes dolgozni. Itt van az asztalomon a már félig meg is írt önéletraj-
zom, de nem nyúlok hozzá, még az se érdekel. Azt kérdezem, hogy mi-
nek, és nem mondom azt, hogy miért ne, tetszel tudni ... Valamikor 
elég volt egy szó vagy mondat, hogy abból az ember elbeszélést írjon. 
Másfél éve egyetlen elbeszélést írtam, meg néhány sakklevelet. Csak 
múlik fölöttem az idđ  ... Este megvárom a televízió m űsorát, éjfél nem 
jól alszom. Nem vagyok elkeseredve, nem lehet azét mondani, hogy va-
lami nyomott hangulatban élek, csak hiábavalóan. Mondhatnám, az élet 
elmúlt, tetszel érteni? .. . 

Az nem bántja, hogy egyedül van? 

Ezt megszoktam, és különben is, ahhoz, hogy az ember valakivel 
együtt éljen, egyrészt annak el kell viselnie engemet, másrészt nekem 
is el kell viselnem azt a másikat. 
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Összef érhetetlen ember volt? Akaratos?  

Mindenképpen akaratos voltam, és meglehet ősen magamnak való.  

Miben nyilvánult ez meg?  

Általában más volta véleményem, minta többségnek, és általában  

tartottam magam ahhoz, ami a Felfogásom.  

Amikor az utcán láttam, mindig nagyfokú melankóliát éreztem ma-
gában, mintha valahogy ezen a világon kívül élt volna.  

Lehet, hogy van egy bizonyos életidegenség bennem, de mindig akadt  

egy-egy ember, akit én is szíveltem, és ő  is engemet. Azt nem mond-
hatnám, hogy az irodalomban volt valaki, akivel együtt dolgozhattam  

volna. Nem vagyok hajlandó mást mondani, mint amit gondolok. Ak-
kor inkább nem mondok semmit. Úgyis az a lényeges, amit meg tudok  

írni, ha meg tudom írni, nem az, hogy nagy terveket sz őjünk.  

Milyen témái vannak még feldolgozatlanul?  

Témáim nincsenek, hanem bizonyos feladataim volnának. Egy helyes-
bítő  szótár, amit azonban nem valami száraz dolognak kell elképzelni,  
hanem inkább csevegésnek. A fogalmak tisztázása: mi a szép, mi a j б ,  
mi az igazság. Ennek az értelmez ő  szótárnak az egyik alapgondolata az,  
hogy ha kimondunk egy szót, akkor az egész más visszhangot, gondolat-
társítást vált ki egy másik ember fejében, minta miénkben. Avtól elte-
kintve, hogy van egy közös anyanyelvünk, mindenkinek megvan a ma-
ga saját külön nyelve is.  

Altalában, ha valamit írtam, mindig tisztázni akartam egy fogalmat  

vagy élethelyzetet. A magas irodalom, a Faust az emberek nagy hánya-
dát nagyon hidegen hagyja. De az ,  hogy gorombáskodtak vele az autó-
buszon, vagy nagyon sok adót kell fizetni, vagy hogy megcsalták, ez  

mindenkit nagyon érdekel. Ezek a kis emberi dolgok azok, amelyek  

érdekelnek. Ha akarod, kis emberi dolgok, ha akarod, ezek a legvégze- 
tesebbek  .. . 



IRODALMI MÚZEUM  

CSUKA ZOLTÁN LEVELEIBŐL  

Csuka Zoltán, a tizenhárom évre Jugoszláviában „rekedt" jeles  

költő, írб, 'műfordító, folyбirat-alapító irodalmi tevékenységét az  

akkori itteni „mostoha kiadási-terjeszt ői körülmények között" csak  
úgy érhette el, ha szigorú, megalkuvás nélküli munkára ösztönzi  

munkatársait, segédszerkeszt őit, terjesztői megbízottait. Ez nem-
csak Csuka Zoltánra, illetve a Vajdasági Írásra, a Kalangyára vo-
natkoztathatб, hanem a többi akkori lapra, folyóiratra is, többek  

között az Alföldre, a Naplóra, a Jugoszláviai Magyar Életre.  

Hogy Csuka Zoltán énem tűrte meg a henyélést, a tétlenséget, a  

határidők betartásának pontatlanságát, az küt űnik az alábbi két,  
ez ideig nem publikált leveléből is, melyeket Bencz Boldizsárhoz  
írt.  

Első  levelét Újvidékről, a Reggeli Üjság szerkesztőségéből  
küldi Bácsföldvárra, az ott él ő  és alkotó Bencz Boldizsárinak:  

Novi Sad, 1932. július 12.  

Kedves Bencz Boldizsár,  
már az első  napon megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy kötelessé-

gedn&k nem tettél eleget, és hétfái, valamint kedd délel őtti mun-
kateljesítményedről nem tájékoztattál, de egyetlen címet sem küld-
tél, amelyekre a mutatványszámot elküldjem. Délután fél hatkor  

pedig nagy kegyesen telefonüzenetet méltóztattál küldeni.  

Felhívom nagybecs ű  figyelmedet arra, hogy ha ez még egyetlen-
egyszer megismétlődik, nyomban visszarendellek, és végleg likvi-
dáljuk egymással a dolgokat. Semmiféle szelídít őmunkát nem va-
gyok hajlandó végezni.  

Ezért kérlek utoljára: mélt бztass a ma déli futárpostával kime-
rítő  tudósítást küldeni: 1. hány levelet küldtél szét és mülyen cí-
mekre. 2. Milyen eredménnyel dolgozott a Hallgatб .  
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Nehogy hiábavaló munkát végezzél, értesítelek, hogy ponto-
san hetven példány Kalangya van idehaza, tehát ennyi levelet ír-
jál meg. Ha ezzel készen vagy, gyere vissza. Természetesen azon-
ban Butással el őbb feltétlenül látogasd meg alapító el đfizetés vé-
gett Streli-tzkyt, Nojcseket, özv. Hartmann Refelnét és dr. Havas 
Emilt (utóbbitól cikket is hozza Kalangya negyedik száma ré-
szére). 

Eredményes munkát kíván 
barátod: Csuka Zoltán 

A következő  levélre vonatkozóan annyit jegyzek meg, hogy 
Csuka, a Kalangya felel ős szerkesztőjéhez írja a levelet 1933 ja-
nuárjában. Bencz Boldizsár hanyagságáról Kende Ferenc, a sza-
badkai Literaria Könyv- és Hírlapterjeszt ő  Vállalatból írt levele 
is tanúskodik. Az 1933. március 10-én levélben Kende többek kö-
zött arra kéri Bencz Boldizsárt, „hogy a Kalangya kiadóhivatala 
részére beinkasszált összeget legyen szíves beküldeni ...", majd 
így folytatja: „Ez az utolsó felszólításunk. Amennyiben összes 
ügyeit nem rendezi, úgy a beérkezett levelek alapján kénytelenek 
leszünk $nt sikkasztásért feljelenteni. Ne tartson 'bennünket el-
lenségének, és vegye tudomásul, hogy kizárólag az Ün veselkedése 
kényszerít bennünket erre a kellemetlen dologra." 

Csuka Zoltán a következ ő  levelet küldi Bencz Boldizsárnak: 

Novisad, 1933. január 9. 

N. 
Bencz Boldizsár úrnak 

Szubotica — Bacsko-Gradiste 

Kedves Bencz Boldizsár, 
mint értesülök, alig egy héttel karácsonyi teljes egy heti elma-

radásod után január hatodikán ismét minden el őzetes bejelentés 
nélkül eltávoztál a munkából, és a mai napig nem tértél vissza. 
Tekintettel korábbi írásbeli megegyezésünkre én ezt a távozást szer-
ződésszegésnek és dezertálásnak tekintem, és értesítelek, hogy a 
Kalangya felelős szerkesztését mától kezdve Szabó Sipos Ferenc 
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vette át, egyben arról is értesítelek, hogy a magam részér ől to-
vábbi munkásságodra nem számítok. Január havára e őre kifize-
tett tiszteletdíjaddal rendelkezhetel, azt nem követelem vissza,  a 
munkát azonban hagyjad abba.  

Igen sajnálom, hogy a dolgoknak így kellett végződniök, a tör-
ténteak után azonban lehetetlennek látom további együttm űködé-
sünket. Ez legyen int ő  lecke életed további részére, amikor remél-
hetőleg wakodni fogsz hasоnlб  marhaságokat elkönyvelni. Hálát  
és köszönetet eddigi támogatásomért nem várok, te is ember vagy,  
szabadon hátba támadhatsz.  

Csuka Zoltán  

Bencz Boldizsár válaszai, levelei Csuka Zoltánhoz nem marad-
tak meg másolatban. Egy levélpapírosan mindössze az alábbi mon-
dattöredék olvasható, ami kétségkívül kapcsolatba hozható Csuka  
Zoltán első  levelével: „Kedves j б  Szerkesztő  uram, — engedje  
meg, hogy egy kis sztrájk után ismét kellemetlen.. ."  

Azzal a céllal teszem közzé e két fennmaradt Csuka-levelet,  
hogy jobban megismerhessük a két jeles irodalmár egyéniségét, az  
akkori körülményeket, s hogy megmentsük a magántulajdonban  
levő  leveleket az elkallódástól.  

WEISSENBECK Jór.se  f  
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KCSNYVEK 

NÉPI HIEDELMEINKRŐL 

Jung Károly: Táltosok, ördögök, garabonciások. Forum Könyvkiadó,  Új-
vidék, 1985  

A Forum Kiskönyvtár-sorozat legújabb könyve a néprajz világába 
kalauzolja az olvasót, pontosabban népi hiedelmeink, babonáink vilá-
gába. A könyv keletkezésének szükségességét a szerz ő  így indokolja: egy-
felől igazolni kívánja a tárgy tudományosságát (mely „elég komolyta-
lan foglalkozásnak t űnik sokaknak szemében"), másfel ő l pedig metszetét 
kívánja adni a jugoszláviai magyarság népi hiedelemvilágának. Mivel a 
sorozat a tájékozódni kívánó közönség részére készül, ezért tárgybeli 
teljességre nem tarthat igényt és a jugoszláviai magyar néprajztudomány 
sem áll azon a szinten, hogy kizárólag szakmai igény ű  összefoglalást ad-
na. A szerző  azt sem titkolja, hogy könyvét kiknek szánja: „... adva 
van egy hagyományápoló rétege a jugoszláviai magyarságnak, amely 
voltaképpen még benne él a népi hiedelemvilág által meghatározott szem-
léletben, s egy másik (...) műveltségében felemelkedett réteg, amely nem 
ismeri a népi hiedelemvilágot, bizonyos tekintetben lebec7süli ... Valahol 
a kettő  között helyezkedik el, vagy kellene elhelyezkednie annak a ré-
tegnek ...", amely számára Jung a könyvét írta. Mivel azonban mun-
kája népszerűsítő  jelleggel íródott „a hiedelemvilág jelenségeinek átte-
kintésekor szem el őtt kellett tartani a nem szakmabeliek (középs ő  ré-
teg!) igényeit is." 

A Táltosok, ördögök, garabonciások előképe Rбheim Géza Ma-
gyar néphit és népszokások című  monográfiája, valamint Dömötör 
Tekla A magyar nép hiedelemvilága című  műve. Jung még Voigt Vilmos 
szakmai tanácsait is kikérve mára bevezet đben elő legezi könyve „tudo-
mányos" jellegét, szakmai megalapozottságát. Igaz ugyan, hogy egy 
szakmai terület (még a néprajzban sem) attól nem válik értékesebbé, ha 
nagy nevekre és gazdag szakirodalomra hivatkozunk a feldolgozásnál. 
Az az érzésünk, hogy a szerz ő  mindenáron bizonyítani akarja mun-
kája tudományosságát. Erre pedig semmi szükség, hiszen a tények ön-
magukért beszélnek. 

A könyv első  fejezetében szakmai fogalmakat (hiedelmek, hiedelem-
világ, hitvilág, babona, népi tudás, népi vallásosság) tisztáz és rávilágfi 
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arra a fontos tényre, hogy a népi hiedelemvilág t đrténeti jellegű, réte-
gezett és társadalmi formációk m űveltségének, religiózus jelenségeinek  
nyomait đrzi korokon át és ötvözi rendszerré. Példaként a népi idđjбslás  
gazdag hiedelemtárából merít, Penavin Olga gyűjtésébđ l.  

A továbbiakban a népi hiedelmek kutatástörténetére hívja fel a figyel-
met a XVIII. századtól napjainkig. Egy vidékünkhöz kapcsolódó gyűj-
teményrđl is említést tesz, a verbászi Kármán József 1877-ben Zombor-
ban megjelent könyvérđl, mely többek között termerini, bbecsei, bver-
bászi babonákat is tartalmaz. Többet azonban itt sem tudunk meg err đ1  
az érdekes könyvrđl, mint amennyi Dömötör Tekla már említett köny-
vében olvasható. A magyar hiedelemkutatók közül Jung megemlíti Cor-
nides Dániel, Ipolyi Arnold, Kálmánt' Lajos, Katona Lajos, Róheim Gé-
za, Szendrey Akos és Zsigmond munkásságát, a jugoszláviai kutat бk kö-
zül pedig Penavin Olga, Matijevics Lajos, Penovátz Antal, Greszn é 
Czimmer Anna, Tóth Ferenc, Kovács Endre, Borws Rózsa és a szerzđ  
nevével találkozunk. A közelmúltban megjelent tanulmánygy űjtemény  
(Jug szerkesztésében: Jugoszláviai magyar folklór, Újvidék, 1983) tar-
talmazza a népi hiedelemvilág hazai magyar kutatások legfontosabb  
eredményeit.  

A népi hiedelemvilág jelenségeiről c. fejezetben Jung a jugoszláviai  
magyarság haláljóslási hagyományaiból merítve magyarázza meg a hie-
delmek egymással összefügg đ  láncolatát. Az újabb kutatások szerint  
ugyanis a hagyományđrzđ  népi kultúrában szembetűnđ  módon vannak  
jelen az ellentétpárok (oppozfci бk), amelyeke műveltiségek jelenségeit,  
értékrendjét két pólus megvalósulásai köré csoportosítják. A haláljóslás  
esetében például a pozvtív p бlus az élet, a negatív a halál; a bal—jobb  
oppozíciónak a kár—szerencse pár felel meg. Konkrét szövegen még  

azok számára is (középréteg!) világos a téma, akik közelebbr đl nem  
foglalkoznak néprajzzal.  

A népi hiedelemvilág összetevői c. fejezetben vázlatos képet kapunk  

azokról a lényekrđl, amelyek leggyakrabban felmerülnek az adatközl đk  
szövegeiben. A hiedelemvilág egyik alapmeghatározója az ember áll itt  
szemben a hiedelemrendszer irracionalitása által feltételezem nem ember  
jellegű  azaz természetfeletti lényekkel. A kutatás ide sorolja a táltost,  
a garabonciást, a boszorkányt, a halotitlátбkat, a tudósokat, a rontókat,  
a hazajáró lelkeket stb. Ezek többségükben a közösség tagjai, ahogyan  

az a szemelvényekbđl is kitűnik, de kétlaki lények, alapvet đ  sajátosságuk  
a metamorfózis (valamilyen állat alakjában jelennek meg). A táltosok  
gyakran fekete, fehér és füstös bika képében viaskodnak egymással az  
„idđrendezésérn". Valamennyi szöveg ezt igazolja, noha a táltos szerep-
köréhez tartozik a gyбgyftás és a jóslás is. A garabonciás sok vonásában  
hasonló a táltoshoz, fđ leg viharokkal, zivatarokkal kapcsolatban merül  
ki a tevékenysége. A garabonciás és táltos alakja köré rakodó számos  
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elem megtalálható a délszláv hiedelemvilágban is (( Јjvárt' Zoltán kuta-
tásaјt kell megemlítenünk).  

Hiedelemvilágunk természetfeletti képességgel rendelkez đ  lényei között  
a boszorkánya legismertebb már XIV—XVIII. századi adatok is iga-
zolják létezését. A boszorkányok működése az ember és a jószág elleni  
kárt okozó tevékenységben jut kifejezésre. A 17 szöveg közül csak egy  
szól a Luca-boszorkány alakjáról. Kár és érthetetlen, hogy a bánáti szé-
kelyektđl nem közölt a szerzđ  szöveget, mert ott is gazdag boszorkány-
hagyomány él. A tudományosok (pásztor, csordás, kocsis) többnyire ál-
latokat gyógyítanak. A hiedelemszövegekben olvashatunk a lidérc, az  
ördög, a markoláb alakjáról, de világtainб  állatokról, óriásokról, haza-
járó lelkekrđ l, kincsđrzđ  öregrđl, mitikus növényekrđ l és betegségdémo-
nokról is. A 62 szemelvényként közölt szöveget 19 helységben gy űjtöt-
ték, ami elsđ  pillanatban szépen hangzik, de ha tudjuk, hogy a szövegek  
több mint fele (33!) aörökbecsei és gombosi, 9 faluból pedig csak egy-egy  
szöveg került közlésre, akkor felmerül a kérdés: vajon a jugoszláviai  

magyarság népi hiedelemvilágába vezet-e bennünket a szerz đ? A beve-
zetđben ezt írja: „A munkánkban felhasznált hiedelemszövegek egy ré-
sze (35) saját gyűjtésünk, nagyobb része (?) (27) azonban a jugoszláviai  

magyar folklór eddig közzétett gyűjteményeibđ l és tanulmányaiból került  
át ide." Talán nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni a hiedelemszöve-
gekre, többet közölni és több helyr đl. Szerény véleményünk szerint  a 
könyv igazi célja ez lenne, nem pedig elméleti fejtegetés 120 oldalon.  
Néhány igazán izgalmas részen kívül ugyanis Dömötör Tekla említett  
könyvébđ l már megismerhette a témát az érdekl đdđ, aki pedig nem ol-
vasta A magyar nép hiedelemvilágát, kétlem, hogy a Táltosok, ördögök,  

garabonciások hiedelemszövegein kívül (40 oldal!) mást is elolvas  a 
könyvbđ l. Ebbđl pedig az következik, hogy Jung Károly könyve, így  
ahogy megjelent, mégsem a „középrétegnek" íródott.  

SÁRVÁRI V. Zsuzsa  

IDÓ- ÉS TТTÉNETTUDAT  

Mészöly Miklós: Merre a csillag jár. Szépirodalmi, Budapest, 1985  

Három pici hercegnđ  kiszáll a három pici, nyári autóból. A kép idil-
likus és mesebeli. Csakhogy ami verđfényes bájnak tűnt, csakhamar nap-
verte kiszolgáltatottság lesz, mindenütt csupán síkság és leveg ő, az út  
mentén két lesoványodott akác, mindez nyílegyenes autópályán, a mese  
észrevétlenül áttűnik a reálisba, a valós táj mészölyivé változik, a mor-
zsalékos föld vörösbe játszik, a kiégett f ű  sárga, a tócsák szemén zöld  
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dioptriás lencseszemüveg, a színek felfokozott, zsibbasztó kavalkádja, az  

álló, fülledt levegőben az éteri mozdulatok, érintések, a realitás átcsú-
szik a valóságon túliba, a látomásosba, a szorongásosba. A történés kö-
zéppontjában pedig egy jel: „Most egy hosszú és szenvedélyes féknyom  
mellett álltak meg. Síkos csillogása olyan volt, mint a hártyavékonyra  
préselt éjszaka, ahol nem kel fel a nap, nem gyullad ki csillag." Únma ►-
gán -túlmutató jele a világ rétegezettségén еk, melyet jelen, múlt és jövő  
egyidejűleg determinál, az id ősíkok egymásra vetülve, egyid őben érzé-
kelhetők, a pillanat kitágul, minden jelenség, dolog jelenbeli állapotában  

is magában hordozza keletkezésének és kiteljesedésének folyamatát, de  

lerombolódásának és pusztulásának képét, el őérzetét is, akárcsak a fék-
nyom „egykori száguldások és fékezések nyomát".  

„0, semmi!" -- jelenti ki (?), kiáltja (?), vágyakozza (?) a három  

pici hercegnő  azon az aurt6pályán, amelyen „a magárahagyatottság me-
tafizikai sértettségéb ől táplálkozó pesszimimusa egyserre játsik a sem-
mire és a valamire. Abban tetszeleg, hogy szabad, s eleve nyitottabb is 
minden átélésre, mindennek a kipróbálására: prolongált kilátástalanságá-
val »kéjence« a létnek. Éppen elveszettségének a tudatában érzi úgy, 
hogy gátlástalanul birtokolhat és igényelhet mindent". (Érintések) Me-
lyen csak egyvalami eleve elrendelt: hogy a t űző , éles fényességbđl egy-
felé vezet az út, a hegyek közé, mely eredet és végs ő  cél, a kéksötétibe  
s nincs mód a visszafordulásra. 

Igy intonálja, a nincs mбd a visszafordulásra elégiájával, a Kéksötét  

hegyek, távol című  miniatűr remekkel Mészöly Mikl бs Merre a csillag  
jár című, novellákat, kisregényeket és egy hosszúverset tartalmazó kö-
tetét, előrevetítve az utána következ đ  szövegek sötét horizontját. A könyv 
élén álló írás azonban nemcsak hangvétel tekintetében tartalmaz el őre-
utaló mozzanatokat. Felidézi azokat a problémagócokat is, amelyek a 
kötet darabjaiban nyomatékosan jelen vannak: els ősorban az idő- és tör-
ténettudat, a táj- és környezetrajz kérdéseit, valamint a jelzésszer űség és 
atmoszférateremtés által meghatározható írói módszerbeli eljárásokat, 
nemkülönben a nyelvi megformálás sajátosságait. 

Mészöly Miklбs írásművészetében nem el őször jelentkeznek ezek a kér- 
dések, legújabb kötete egy megkezdett folyamatot teljesít ki, amit töb- 
bek között az is bizonyít, hogy felvette négy korábbi, a Szárnyas lovak- 
ban megjelent szövegét is, s azok problémamentesen simulnak bele a 
Merre a csillag jár szövetébe. Ezt nemcsak a témavála,sztás hasonlósága 
teszi lehetővé, hanem az írói szemlélet és a szövegformálási eljárások 
megegyezése is. Folytatás ez a könyv, melyben „az epikusabb részletezés,  

az életszerűség" továbbra is dominál, s mert Mészöly Miklós ezúttal is  
„rtudatállapotokat kutat, s annak is a létezésprobléma irányába es ő  te- 
rületeit, melyek fölött a kiszolgáltatottság angyala borong" (Biri Imre).  

létezésprobléma ker еtei azonban gzútfal sajátos módon kitágulnak,  
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idődimenziót kapnak. Az írói tudat minduntalan lemerül a múltba, a 
gyerekkor világába, de jóval mélyebbre is: a római korba, a középkor-
ba, a török hódoltság éveibe vagy éppen az első , illetve második világ-
háború idejéig. A novellák kohéziós erejét éppen az emlékezés képezi, 
vagy úgy, hogy a narrátor emlékeit beszéli el, esetleg rég elfeledett nap-
lóban lapozva idézi az eseményeket, vagy történelmi parabolákat ír. 
Különc figurák és különös éleotörténetek elevenednek meg a kötet lap-
jain. S mivel a narrátor őseirő l beszél, minduntalan rokoni kapcasolatok-
ra utal, s azonos hősei is vannak a novelláknak, azt is megkockáztat-
hatjuk: úgy t űnik, mintha egy családregény bontakozna ki el ő ttünk, 
a hősök történetei, életük alakulása a fejl đdés biztosítéka. Amde Mészöly 
Miklós novelláiban többnyire szimbólumokkal, mitológiai elemekkel, m ű-
velődéstörténeti képzetekkel operál, f rásaiban nem els ősorban az egyes 
figurák története, emlékképei lesznek kifejezetten fontosak. S nem is 
igazán fejlődésvonal az övéké, inkább vonulás, vagy ahogy a kötetben 
szó szerint vagy utalások formájában többször is megtalálható: körtánc. 
A kiszolgáltatottság, a brutalitás, az ösztönvilág felszínre törése ismét-
lődik a korokon át, a szorongást kiváltó szituációk egyetemessé válnak, 
a világba vetettség pedig fokozódik: a jelenkori sebzettség egyúttal a 
múltbéliekét is felidézi, magában foglalja. Az egyes h ősök emlékezete 
pedig mintegy kollektív emlékezetté válik. Persze, nem történelmi érte-
lemben. Mert a történelmi korokról ugyan b őséges információkat szer-
zünk a kötetben, azok mégis inkább kulisszaként funkcionálnak. Mert 
családi legendákat beszél el Mészöly Miklós, vagy valós történeteket 
von be a múlt patinájával, mintegy megemelve, eltávolítva őket a való-
ságtól, álommá, látomássá nemesítve. 

A táj- és környezetrajzok pedig szintén rétegezetté válnak. Szekszárd-
nak és környékének szinte földrajzi hitelesség ű  domborzati és vízrajzi 
térképe jelenik meg el őttünk, dű lőnevek, folyónevek elevenítik fel a táj 
egykori képét. A történetek is korh ű  kulisszák előtt zajlanak, török kaf-
tánok, rókaprémek idézik elénk a múltat, vagy ahogy Mészöly Miklós 
fogalmazta meg: „Erős szag csapott ki, bársonyok, posztók és b đrök  
szaga, keveredve a magábafülledt por, a penészes levendula csíp ősségé-
vel. Apánk mondta, hogy van történelmi szag is". 

Mindez pedig elkerülhetetlenül archaizáláshoz vezet, mert aki témát 
választ, egyúttal nyelvet is választ. Mészöly Miklósa múltról szólva egy 
sajátos, régies kifejezéseket, latin szavakat és költ ői metaforákat egy-
aránt érvényesítő  beszédbe kezd: „S mert tragoediák nem járnak egye-
dül, történt más is. Szegény császárh ű  Kapitány leányai be akarván az 
ablakot vonni, a felső  ablakfákat leejtették, aki is szegletivel a feleség 
orra közepet találván ágyban fektiben, orrának porcogóját megrontotta, 
és fél éjtél vért ontott, mist; ztáп  rcksszul is vagyon." A nyelvi archai- 
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záláshoz az is hozzájárul, hogy részleteket is beépít szövegeibe, különö-
sen sötét, vad és nyers világra nyit ezáltal vagy a magyar irodalomból  
is jól ismert szövegekre, képzetekre alludál, az irónia nem minden fel-
hangja nélkül. Igy aztán az író egészen szabadon kezelheti a nyelvet,  
a nyelvi vétségek vagy a régies képz đk használatának gyakoriságát hol  
a fogalmazás precizitásának, hol az erőteljesen kicsapódó iróniának tud-
hatjuk be, fel sem tűnnek például a „körbe-körül sehol valaki"-szerű  ki-
fejezések, egységesen illeszkednek a szöveg nyelvi furcsaságaiba.  

A kötet szövegeinek képi síkjáról is érdemes szólni. Fényképek eleve-
nednek meg ugyanis a könyv lapjain, freskókról, vásári szentképekr đ l  
vagy középkori ábrázolatokról lépnek le a figurák. Hasonlatai, metaforái  
is arra engednek utalni, hogy költđi prózát ir Mészöly Miklós. Kötetének  
szerkezetébđl is erre következtethetünk, hosszúverse ugyanolyan tömör  
nyelvi anyagból épül fel, mint prózája, s hogy egyikhez vagy a másik-
hoz közelebb kerüljünk, szellemi akadályokat kell legy đznünk. A költđi-
séget csak fokozza, hogy a novellák tartalmának megértése még nem  
azonos jelentésének megfejtésével is. Nem lehet azonban megfeledkez-
nünk arról, hogy a szemlélđdés attitűdje s a képiség egyben az esszéisz-
tikus prózának is jellemzđje. S, bárminek is minđsitjük a Merre csillag  

jár szövegeit, arról sem, hogy legjobb lapjai éppen azok, amelyek döb-
benetes emberi sorsokat, elfojtott indulatokat, rejtelmeket fejtenek föl,  
az eruptív, játékos mesélő  kedv szeгtelenségével és csapongásaival, klasz-
szikus elbeszélői feszültséget indukálva, s hogy legjobb darabjai is éppen  
ezek, igazi novellák.  

TOLDI Éva  

A REGÉNYÍRÁS ZSÁKUTCAI  

Szávai Géza: Séta gramo f o пzenére, Kriterion, Bukarest, 1985  

Szávai Géza regényének egyik meghatározója a valóságnak a tények  

világán kerestül való szemléltetése, ami kapcsán arra a paradoxonra kell  

utalni, hogy hiteles adatot csakis a világ szubjektív megélése szolgáltat:  

lejegyezni, begy űjteni, megđrizni mindazt, amit a történelemkönyvek  
nem tanítanak, a lexikonok nem tartalmaznak, lenni mintegy a magunk  

krónikásai. Egy ilyen adatgyűjtemény képezi a regény „reális" anyagát,  
s egyben fiktív keretét. Az ötlet nem ismeretlen (elég, ha csak Danilo  
Kii Holtak enciklopédiájára gondolunk), az eljárás azonban, mellyel  
ezen adatok regénnyé szervez đdnek, egyéni, olyannyira, hogy a szerkezet  
nem is lehet más, mint egyszeri és megismételhetetlen: egy élet képlete.  
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A regény másik meghatározó jegye a műfaji önreflexió. Szávai  nem 
pusztán a mű  létrejöttének a történetét frja meg. Az elbeszél đi folya-
mat, reflexív közlései magára a folyamatra is utalnak és visszahatnak  
rá. Igy aztán a matematikatanár narrátor élete regényének képlete szük-
ségszerűen matematikai tételek szabályszer űségeit mutatja. Az axiómák  
világa, az imaginárius terek birodalma, a relativitás törvényországa sa-
játos természettudományos légkört — esztétikát teremt, termékeny mag-
gal hinti be a művészetek és a tudományok között húzódó gyepűterü-
letet. Ábrázolt és ábrázolás, szemléletmód és szemléltetés finoman szöv đ -
dik egybe egyetlen finom regényszövetté. E matériából készül Möbius  
mester bűvös szalagja, melynek, mint tudjuk, csakis egyetlen oldala le-
hetséges. „Nézd a selyemhernyót, mondtam, kimászik a bđrébđl, mikor  
nem fér bele, eszik tovább, ebbđl a bđrébđl is kimászik és így tovább,  
ugye látod, ugye érted? Értetne. Na, látod, ezekb đl a levetett bđrökbđ l  
ki lehet rakni egy idđcsfkot, amit megélt a selyemhernyó. Én még ilyen  
megtapogatható id đt nem láttam." Igy oldódik fel az id đ  a tér fogal-
mában, hogy a mű  végére a regény dimenziói egyetlen képletbe s űrűsöd-
jenek.  

A Séta gramo f orrzenére valójában családregény, a Benedek család fér-
firtagjainak története, eszmélkedésük krónikája. A sort (sorozatot) Jo-
hannes Benedek nyitja, a narrátor dédapja, hajdani f đtörzsđrmester. Tđ le  
származnak az els đ  feljegyzések és bejegyzések a világra vonatkozólag.  
Mi sem természetesebb ezután, hogy a filozofálgató kedv ű  nagypapa, az  
egyébként köztiszteletnek örvend ő  iparosember, az egész életét adatok  
gyűjtésére szánja, az elbeszéld lértét pedig már csak ez a becses gy űjte-
mény határozhatja meg, csakis itt találhatja meg élete kulcsát. A negy-
venkötetes lexikon, melynek egy-egy címszava a már szükségszer űen cél-
ját veszített 16pajta, szénapadlás, asztalosm űhely különbözđ  zugaiban és  
rekeszeiben lapozható fel, csaknem négy nemzedéknyi id đ  eseményeit  
tartalmazza egyidőben, egymás mellé sorakozva, egyetlen vászonra ki-  
vetítve. Ez az egyidej űség és egymásmellettiség nem pusztán a rendez đ -
elv sajátossága, szervesen kapcsolódik az elbeszél đi reflexióhoz, és együt-
tesen vesznek részt a regény virtuális tartalmának megformálásában. Ezt  
célozza a szinte már Schopenhauerig men ő, de azt egyben átértékelđ  té-
tel is, amelyben az Artúrok és a Jánosok egymást váltó nemzedéke sora-
kozik egy cfmszб  alá. Artúrok a család kecskebakjai és a családfđ  Jáno-
sok közötti párhuzam-szembeállítás kedves iróniája mutat arra, hogy  

habár létük feloldódott a nemzedékek egymásutánjában, szellemük szor-
gos munkálkodása felbecsülhetetlen ériték ű  adatokkal szolgálta létezésük  
értelmét. Az implicit ábrázolás mellé szorosan odatartozik egy explicit  

is, a kimondás művészete, a szavak mágikus ereje. Gyakran nevezik köz- 
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helynek is. „A valódi közhely, közös hely — mondja Pilinszky —olyan, 
mint a megunt és elhagyott atyai ház, mely h űtlenségünkben is lanka-
datlanul egész egzisztenciánk megérsését kínálja fel számunkra." A re-
gényben meg ezt olvashatjuk: „Mennyire megnyugtatja az embert egy 
hülye sor, az agyban kellemes ritmusban vágtázó 'szófogat'." A kimond-
ható ilyen explicit ábrázolása gyakrabban irányul magára a regényre, 
s mint ahogyan azt már említettem is, folyamaltosan tudósítanak bennün-
ket a soron levő  poétikai elvről/lépésről, amely majd a szerkesztésben 
valósul meg. A regényelméleti kérdés mögött nemegyszer közérzetet kell 
feltételeznünk. Habár egyszer ű  megfigyelésből indulunk ki és nem mód-
szeres vizsgálódás következtetéseib ől, s inkábba véletlen formál itt sza-
bályt, mintsem a törvényszer ű, mégsem maradhat megállapítás nélkül ez 
a már nemzedéki sajátosságszámba men ő  ars poetikusság mai magyar 
regényírásunkban, mely szervesen kapcsolódik bizonyos m űvészet- és 
életfilozófiához. Egy újfajta totalitásigény tükröz ődik itt, mely totalitás-
ba beletartoznék maga a m ű  is, ső t a világ epikai elsajátításának szinte 
egyedüli módjának tűnik a regényírás folyamatának reflektálódása a re-
gényvilágban. E feltevés Persze oda vezetne, hogy a regényíró egyetlen 
művet lenne képes megalkotni s termésr_etesen ez is a regényírás zsák-
utcáját jelentené. Szerencsére a szerz ő—elbeszélő—valóság—fikcionáltság 
bonyolult viszonyai még elég tág mozgásteret hagynak ezen m űvészeti 
élmény kiteljesntésére, megkímélve az írókat és bennünket az önismétlés-
tđ l. 

Szávai Géza regénye formailag olyannyira tökéletes, hogy szinte a 
mesterséges megszerkesztettség gyanúja merül fel, merülhetne fel, ha nem 
vennénk figyelembe életképletregény voltát, amely már nevében magá-
ban hordozza a jelentóst, miszerint csakis totális lehet, a teljes élet. 
Természetesen más kérdés, hogy ez az emberi élet milyen mélyen gyö-
kerezik a létben, és a valóság mekkora darabját képes átfogni. A m ű  
ismertetésében korántsem tértem ki minden mozzanatra, így az életrajzi-
ság-fikcionáltság kérdésére sem, mely a teljességre való törekvés problé-
makörét is érinti. Számbavéve azonban a már említett (tények világán 
át való láttatás; m űfaji önértelmezés; természettudományos prekoncep-
ció stb.) és felvetett összetev őket, mondhatjuk, hogy a Séta gramo fon-
zenére kicsúcsasódása, de még inkább összegezése mindannak, amit ezen 
a téren meg lehet valósítani. Külön tanulmány foglalkozhatna azzal is, 
hogy mi mindent (sőt ki mindenkitő l) szintetizál magában ez a m ű , itt 
azonban csak annyit állapíthatunk meg, hogy az ötlet sikeres megvaló-
sítása egyel ő re elegendőnek mutatkozik, a netán eredetietlenséggel vádol-
ható író felmentéséhez. 

PISZÁR Ágnes 
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FORDÍTOK, TOLMÁCSOK sZAKFOLYOIRATA 

Prevodilac. 1985. január—március. A 
Szerb Forditók Egyesületének szak-
folyóirata 

A fordítás és a tolmácsolás kérdé-
seivel és problémáival napilapjaink, 
hetilapjaink és folyóirataink aránylag 
keveset foglalkoznak, ami végül is nem 
róható fel, mert bizonyos kérdések, 
problémák valóban nem tartoznak rá-
juk. Másrészt azonban korunk szük-
ségessé teszi a tudományos eredmények 
átvételét és saját tapasztalataink, ered-
ményeink átadását. Mindez pedig nem 
képzelhetđ  el fordítások nélkül. Fo-
kozottan érvényes ez többnemzetiség ű , 
szűkebb hazánkban, Vajdaságban, ahol 
a fordítása nemzetek és nemzetiségek 
nyelvérđl és nyelvére mindennapjaink 
tartozéka. 

A fordítók népesülő  táborának ezért 
mindenképpen szüksége van szakfolyó-
iratra, amely általános fordításelméleti, 
de a nyelveket külön-külön is érint ő  
kérdésekkel foglalkozik. Ennek a fel-
adatnak kíván megfelelni a Prevodi-
lac, melynek ismertetésre választott 
számának egyik cikkében Z. Jovanovi ć  
az iskolareform és a középiskolai szin-
tű  fordításképzés kérdéskörét vizsgál-
va állapítja meg, hogy újságíró- for-
dító- és tolmácsképzést középiskolai 
fokon nem lehet folytatni míg a le-
velezđk képzése lehetséges. De a le-
velezđkkel szemben sem lehetnek túl-
zott elvárásaink. A végzett és tapasz-
talt nyelvészek számára is komoly ki-
hívás a tolmácsolás, amire maradék-
talanul csak a szakmailag és pszicho-
fizikailag legfelkészültebbek alkalma-
sak. A fordító szakon kevés a gya-
korlati óra, és soka gyakorlathoz alig 
kapcsolódó tárgy (bevezetés az álta-
lános nyelvészetbe, nyelvi kultúra, be-
vezetés a kultúrelméletbe, id őszerű  
kulturális alkotások, fordításelmélet). 
Az sem biztos, hogy a pszichológia  

ágazatai helyett nem üzleti levelezést, 
történelmet (nemzeti és általános) szo-
ciológiát, nemzeti földrajzot, latin 
nyelvet kellene iktatni, ezek ugyanis 
a szakma szempontjából fontosabbak. 

A fordítás elmélete és gyakorlata 
című  rovat egyik cikkének — A f or-
dítás mint a kommunikáció formája 
— szerzđje, Lidija Arsova-Nikoli ć  sze-
rint a fordításelmélet, amely megma-
gyarázza és tökéletesíti a fordítás fo-
lyamatát és értékelni tudja a fordítói 
munka eredményeit, az információel-
mélethez köt đdik, lévén hogy a for-
dítás lényegében kommunikáció. A 
kommunikációnak többféle módja is-
meretes, de a leggyakoribb egyezmé-
nyes jelekkel történik. Egyezményes 
jelek lehetnek a nyelvek, az emberi 
beszédet helyettesít ő  gesztusok és mi-
mika, a fényjelek, morzejelek stb. A 
jelek rendszere és egymás közti viszo-
nyaik alkotják a kódot. Minden üze-
netet kódolnak, majd az üzenet átve-
vđje dekódolja a jeleket. Az üzenet 
átvételét igen gyakran megnehezítik a 
kommunikációs csatornában jelentkez đ  
zavarok. Ha a feladó és az átvev ő  
különböző  nyelvi közeghez tartozik, 
más-más nyelvi kódokat használ, ak-
kor megszakad a kommunikáció, amely 
azonban fordítással újra létrehozható. 
A fordító elđször átveszi az üzenetet, 
dekódolja, majd kódolja az átvev ő  
nyelvére. Az üzenet tehát két kom-
munikációs csatornán halad. Megtud-
juk, mitđl függ a fordítás eredményes-
sége: elsősorban a forrásnyelvt đl és a 
célnyelvtől; amennyiben rokon nyel-
vekről van szó, több a lehet őség az 
adekvát fordításra. A fordítás ered-
ményessége továbbá függ a nyelven 
kívüli valóságtól: amilyen mértékben 
közös a nyelven kívüli valóság, any-
nyival egyszerűbb fordítani. 

A rovat másik cikke gyakorlati jel-
legű  problémákkal foglalkozik. Gor- 
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dana Iričanin egy kfsérletrđl számol  
be, amelyet négy, tanulókból és egye-
temistákból álló csoporttal végeztek.  A 
csoportok tfz mondatból összeállított  
tesztet oldottak meg. A mondatokat  
szerbhorvát nyelvrđl fordították né-
metre (a szavak adottak voltak), és  a 
kapott szövegeken (összesen három-
ezer-száz mondat) vizsgálták a transz-
fer és az interferencia h tósát.  

A folyóiratnak több állandó rova-
ta van. Ilyen a Könyvismertetđk és  
kritikák, Krónika, mely szakmai össze-
jövetelekrđl, szemináriumokról, tanács- 

kozásokrбl tudósit a Fordítók portréi,  
a Bemutatjuk, s a Bibliográfia. A Pre-
vodilac rendszeresen megjelentet szó-
jegyzékeket is, ebben a számban a  
gépkocsikkal kapcsolatos fogalmak  
szerbhorvát—angol—német—arab szó-
jegyzéke található. A Tájékoztatási  
közlöny c. rovat az egyesület munká-
járól informál. A folyóirat az Ok-
mányok c. rovattal zárul, itt közlik a  
forditókra vonatkozó szabályzatokat  
és más okmányokat.  

BALÁZS Art Valéria  

MYTLT ÉS JELEN t niсsZÉSE  

Varga Imre: Ember/világ rapszódia.  
JAK füzetek 12, Magvet đ  Könyvkiadó,  
Budapest, 1985  

Az Ember/világ rapszódia avagy  
Észak- és Délimre természetrajzát  
meg a füzetben szereplđ  másik sze-
mélyes hangú költeményt, a Szelek vá-
rosát is csapongó gondolatmenet jel-
lemzi. A megelevenítđ  képzelet túl lép  
a korábbi kötetek (Crusoe-szaltók,  A 
medve alászáll ,  Sárkányöl đ  Jankó, Bo  
szorkányszombat) szimbólumrendsze-
rén, bár az asszociációk föl-fölvillant-
ják az elđzđ  versek stiláris jegyeit, és  
föl-föltnik a népi emlékezet egy-egy  
képe is, a tárgy jelzésszerű  kezelése és  
a látomásos képalkotás mögött azon-
ban az egyéni lét görcse, a létezni és a  
hogyan létezni kérdése vegyül a múlt  
emlékképeivel. Az elsđ  költeményben  
megjelenik a dédszül đk, a nagyszülđk,  
s a szülđk arca és a gyermekkor, míg  
a másodikban a pozsonyi ifjúi évek köl-
tđjét látjuk. Nem eszményképeket állít  
magának Varga Imre, hanem az egyéni  
jegyek megkeresésének eszközeként  
használja a történelmet, ugyanúgy,  
mint đseit, valamint korábbi önmagát.  

A haza—hazátlanság kérdéskett đség  

s egyáltalán az ellenpontok keresése  
költészetének sajátossága. A mélység  
és az űrbe tekintđ  végtelen, a fény  
útja a két szembeállított tükörben,  a 
a rétre ráterül ő  ég abrosza, a kezdet  
és a vég, a papíron innen és a pa-
pfron túl, az újszülött—halál s egyéb  
ellentétekre vagy vonzásokra épül đ  
kételemű  képei, de formai megoldásai is  
tudatos párhuzamba állítást vagy el-
lenpontozást fejeznek ki. Az országot  
bebútorozni készülđ  đsök és a modern  
ember komfortjának metaforája, va-
lamint M. Vilmos kisgyarmati lakos  
hitele. kérvényének és a király eskü-
tételének hangulatot fokozó ellentéte  
is erre vall az elsđ  költeményben,  
akárcsak a másodikban az odakint  

diót ver& бbertné és az idebent ké-
jelgđ  pincérnő  szembeállítása.  

Az Ember/világ rapszódiában erđ-
sen kirajzolódnak az ellenpontok. Az  
egyik oldalon a juhait terelget đ, pipá-
zó dédapa, a másikon pedig a költđ  
zaklatott világának megnehezült ben-
ti tere áll, majd elhalványul a költ đi  
élettér és ,,,Jönnek szerb földrđl pász-
torok / mellettük Kovacsics dédapám  
tántorog / Fijamnak adom szegínysíg  
Jányomnak. / másik rísz adom. Sógor  
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igyál! / Nagyanyám Kovacsics Krisz-
tina / jбkedvvel táncol a lagziba / a  
legények ott úgy játszanak / kukorica-
torzs a kés pipafüst a borotvahab"  
Ezután a költđ  anyjához intézett pa-
naszai a kifáradt ember szapora lihe-
géséhez hasonlatosak, majd csitulnak  
a szenvedélyek, a szenvedések a fák  
lábbilincsének csörrenése után, már  
nem nyávog, sípol, s tutul a szél:  
„Belülről éljük ezt a tájat. / Arcunk  
kövület, de Iliink..  

A Szelek városába „Hátán villogó  
táblákkal / üveges érkezik." A múlt  
üvegtábláin a lakótelepi házak, az  
emlékművek, a terek helyén megele-
venül Pozsony történelmének néhány  
emlékezetesebb eseménye: a diétai or-
szággyűlés és az 1850. évi dunai árvíz.  
„Süt a nap s mögöttem / tö гténelmi  
az árnyék. Pár pillanat alatt / a his-
tória több századot szalad."  

Varga Imre rekonstruálni szeretne  
egy-két mozzanatot Pozsony múltjá-
ból, hogy visszaadja volt élettere han-
gulatát, azt a hangulatot, amelybe tör-
vényszerűen beletartozik, mint élmény- 

formáló eгđ, maga a hagyomány is.  
A történelmi tablóra így újabb ellen-
pontként fölkerülnek az éjjeli mene-
dékhely-szerű  bérház lakóinak képei;  
a diót verđ  бbertné, a kis pincérnđ  
és a németül—magyarul rikácsoló el-
mebeteg aggszűz, a termen átsiet đ  
Kölcsey és a rostélyost ebédel đ  I. Fer-
dinánd mellé.  

Mindkét rapszódiában múlt és fe-
jen összeegyeztetésének lehet8ségé-
гđl vagy lehetetlenségérđl, de minden-
féleképpen szükségszerűségérđl esik  
szó, hiszen közérzetünk nem függetle-
níthetđ  környezetünktđl, a velünk élű  
emberektől, de múltunktól, mindany-
nyiunk közös múltjától sem. A költő  
gondolatmenetének nyugtalanságát  a 
kötetlen forma jelzi, fđleg az elsđ  rap-
szódiában, amelyben a múlt és a jelen  
teljesebb egyesítésének lehetünk tanúi,  
míg a másodikban, ahol már nem a  
felfedezés, hanem a megmutatás igénye  
működik, inkább csak hatásos és ke-
vésbé hatásos mozaikelemeket találunk.  

VARGA Szilveszter  

SZÍNHAZ  

HAZA HATARON  

Mrozek novellából írt tévébohózatának f őszereplője a határ, amelyet  
valamiféle nagyhatalmak képvisel ői egy polgári lakásban jelölnek ki és  
húznak meg a befőttes üvegek, a tálak és tányérok, az asztal és az ágy  

között. A Mrozek-mű  újvidéki előadása is a határról szól, ugyanis szün-
telenül említik, de a színpadon sokkal kevésbé van jelen, kevésbé funk  

cionál, minta szövegben. S nem els ősorban azért, mert amit olvasás  
közben elképzelünk, azt nem látjuk, holott ez lenne természetes, s igy  

Slawomir Mrozek: Ház a határon — YTjvidéki Színház. Fordította: Józsa  
Péter. Rendező : Milan Belegilanin. Díszlet: Boris Maksimovi ć, Jelmez: Mihaj-
lović  Annamária. Mozgás: Ivica Klemenc. Színészek: Soltis Lajos, Ábrahám  
Irén, N. Kiss Júlia, Arok Ferenc, Venczel Valentin, Banka János, Pásthy Má-
tyás, Bakota Árpád és Duš~an Polovina.  
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sem abszurd jellege, sem komikuma nem érvényesül, sakkal el őbb azért, 
mert a színpadon több határ is van. Van egy, a láthatatlan, amit Mro-
zek ír le, képzel el, s van egy határ, amely a rivalda két szélén lev ő  
kilométerkövek között húzódik — ezt olykor fénycsík jelöli —, s talán 
határként lehet értelmezni a játékteret hátulról lezáró falat is. Elkép-
zelhető, hogy a duplázassal-triplázással növelhet ő  az abszurditás, ezúttal 
azonban csökken: a három határ kevesebb, mint az egy, s zavart is 
okoz, ment az önmagában groteszk és ad abszurdum ötletet, hogy egy 
határt a konyhában, a spájzban, a szobában húzzanak meg, nem engedi 
érvényesülni, ső t tönkreteszi. 

De hogy nem véletlen megoldásról van szó, hanem tudatosan vállalt 
halmozásról, azt az el őadáЈs más vonatkozásai is tanúsítják. 

Mrozek az alaphelyzet és a bel őle adódó részszituációk szokatlansá-
gára épig, s ezt a szöveg sziporkázó szellemességével f űszerezi. Jól tud-
ja, többre nincs szükség ahhoz, hogy az olvasók/néz ők pontosan érzékel-
jék az abszurdumig vitt hatalmi önkényt, az illetéktelen és pimasz be-
avatkozást, mindazt, ami így végtelenül groteszk és ugyanakkor felis-
merhetően köznapi, mindenkit érint ő, egyénenként más-más vonatkozás-
ban ismerős lehet. S azt is tudja, hogy nem elég kitalálni egy képtelen 
helyzetet, hogy az abszurdum nem önmagában és önmagától lesz érde-
kes, funkcionális, hanem attól, ha ellenpontozzák. A képtelenség mellé 
pedig nem másik képtelenség illik, kell, hanem realiids. S ennek a lo-
gikának megfelelően a Ház a határon szereplői nem torzlények kell hogy 
legyenek, hanem egyszerű  emberek. Egy család a millió közül, még kü-
lön nevük sincs — férj, feleség, gyerekek, anyós, após —: egyencsalád. 
Egyszerűen élnek, öltöznek s beszélnek, társalognak. Talán túl egyszer ű -
ek is, pontosabban igénytelenek, ahogy erre a színpadra képzelt bútorok 
alapján következtetni lehet. S éppen ilyenformán jelentenek határozott 
ellenpontot a „disztingvált" diplomaták („Frakkban, cilinderben") őrült 
ötleteivel szemben. Illetve: ezérn elfogadhatatlan számomra az a meg-
olds, amely szerint a Háza határon családjának tagjai már színre lé-
pésük pillanatától — legenyhébben szólva — infantilisak. Ahogy az új-
vidéki előadás láttatja őket. Nem érzem indokoltnak a túlzottan sti-
lizált gesztusrendszert, amelyet az el őadás groteszk koreográfiája er őltet. 
Ez esetleg később válhatna indokoltitá, amikor a háttérfal közelítése 
folytán a történet szerepl őinek élettere csökken, amikor mintegy lég-
hiányban szenvednek. De addig, kivált, míg nem történik meg a furcsa 
határ kijelölése, teljesen indokolatlanok a groteszk gesztusok. Nem utol-
sósorban azért is, mert a mozdulatok er őltetett koreográfiája nem se-
gíti, nem támogatja a szellemes szöveget, hanem csökkenti ennek hatá-
sát. Elvonja a figyelmet, s megszünteti az abszurd kiteljesedéséhez szük-
séges ellenpontot az el őadáson belül. Alig néhányszor funkcionális a 
mértéktelenül halmozott pantomim, például akkor, amikor a rivaldára 
képzelt falat „tapogatják" a szerepl ők s mozdulataik bezártságuk tra- 



KRITIKAI SZEMLE 	 593  

gikus vobtára figyelmeztetnek. Hogy az el đadás gesztusrendszere meny-
nyire mesterkélt és értelmetlen, azt egy röpke jelenet tanúsítja. Amikor  a 
hibbant diplomaták fűrészt kérnek, hogy levágják az asztal sarkait, s  
az elđírásoknak megfelel ően kerekasztal-érnekezletet tarthassanak, ak-
kor a feleség, aki állandóan takarít — Mrozeknál, s nem az el đadásban  
—, egy önkéntelen mozdulattal letörli a fűrészt. Ez az automatikus  
mozdulat többet árul el a családról, mint az elđadás egész pantomim  
kompozíciója. Hasonlóképpen emlékezetes pillanat amikor a férj a kép-
zeletbeli falon túl levđ  gumijátékokat akarja megfogni, birtokba venni,  
nyilván boldog gyermekkorára emlékezve, de a határt jelöl đ  fénycsík  
megállítja a mozdulatot.  

Mintha az előadás készítđi nem bíztak volna sem Mrozekben, holott  
az abszurd és a a groteszk m űfajában igencsak járatos szerz đ, sem a kö-
zönségben, nyilván ezért akartak mindent többszörösen is megmutatni,  
megmagyarázni, éritelmezni, s közben nem ügyeltek a mértékre. Azt vél-
ték, ha valamit kétszeres vagy háromszoros projekcióban adnak, az föl-
tétlenül kifejez đbb, mintha hatásos ellenfénybe állítják. Igyekezetük ért-
hetđ, az viszont már kevésbé, hogy a m űvészetben elég gyakori opti-
kai csalódás áldozatai lettek; azt hitték, ha valamib đl több van, lát-
hatбbb lesz, mintha csak egyetlen darabot mutatna fel. S hogy ezzel a  
fontos szemponttal mit sem tör đdtek, mutatja, hogy a szerepl ők ruháinak  
vagy inkább jelmezeinek — is a túlhangsúlyozott groteszkséget kel-
lett kifejezniük. A stilárisan egységes viselet funkciója az lenne, hogy  
a mrozeki család kisszerűségére utaljon, holott ez már a szövegb đl is  
világos, szükségtelen terepszínű  cafatokba bújtatni a színészeket, hogy  
a szereplők mocsárléte eszünkbe jusson.  

Ebben az elđadásban tehát mindenbđl sokkal több van a kelleténél.  
Groteszkségbđl, gesztusokból, talán ötletb đ l is — jóllehet inkább téves  
ötletekrđl kellene beszélni —, s természetesen határból is több van. A  
három határ nemcsak nem er đsiti, hanem egyenesen Lerontja egymást.  
Kiválta mozgó hátsó fal a problematikus. Hatásos, sört félelmetes, ahogy  
nagy robajjal közeledik, szűkíti a játékteret. Olyannyira hatásos, hogy  
azt várjuk, mikor préseli a rivaldára képzelt falhoz a különös történet  
szereplđit. Azután egyszercsak — mintha meggondolta volna magát —  

visszacammog, s őszintén бzбlva, nem értem, mi ennek a funkciója. Mro-
zek tévébohózatának utolsó, néma jelenetében a f đszereplđ  — „Kicsi,  
nevetséges, ügyefogyott figura" — kiszökik a vidéki házik бbбl, „majd  
a horizonton az úttal együtt eltűnik". Az elđadásban viszont átugrik a  
falon, Pont Ott, ahová elđzđleg a különféle háborúk dokumentumfelvé-
teleit vetítették, s a vasúti sínpárt ábrázoló felvételen — miután „görbe-
botot" mutat; nekünk, a történelemnek, a szökéssel sikertelenül pr б-
bálkozó öregembernek? — elillan. Ha eddig az volta baj, hogy mindent  
túlmagyarázott az el őadás, a végén éppen az ellenkez đje történt, több  
megoldási lehetđséget vet fel, de egyiket sem értelmezi kell đképpen.  
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Mrozek tucatembere hanyatt-homlok menekül abból a világból, amely  
abszurd ötleteivel tönkretette az életét — s ilyenformán a történet sze-
replői nem tekinthetők nyárspolgároknak, hanem polgártársaknak!  — , 
az előadás torzlénye (pojácája, bábuja?) is elmenekül, de közben pimasz-
kodik is. Mi ez, optimizmus? Lehet, de köszönöm, nem kérek bel őle, ha  
ahhoz, hogy megmeneküljek, el őbb infantilissá kell lenni. Akkor inkább  
jöjjön az a vonat, amit a vetített képen hiába vártam, hogy majdcsak  
elüti az alattomosan menekül ő  szereplőt.  

Milan Belegiknin rendezésér ől külön nem kell írni, mivel lényegében  
eddig csak a rendezésrő l szóltunk, a színészekről pedig azért nem lehet  
semmit sem mondani, mert csupán eszközök voltak, mozogtak, s nem  
alakítottak, vitathatatlan azonban, hogy bábukként becsületesen helyt-
lltak. 

GEROLD László  

PARASZT HAMLET  

Egy faluban, Zalaszentlászl бn mutatta be január elején a zalaegerszegi  
Hevesi Sándor Színház Ivo Bre3~an Magyarországon Paraszt Hamlet cí-
men ismert tragikomédiáját. Ezt követ ően a produkciót közel két hó-
napon át zalai falvakban, állami gazdaságokban, termelőszövatkezetek-
ben játszották, a tucatnyi tájel őadás után február utolsó napjaiban ke-
rült sor a zalaegerszegi premierre.  

A Paraszt Hamlet az 1971-es zágrábi ősbemutató óta most került har-
madszor magyarországi színpadra. 1979 nyarán a kaposvári társulat  
játszotta, majd 1980 októberében Szegeden mutatták be. Ezenkívül  a 
Magyar Televízió is műsorára tűztea darabot 1982 februárjában.  

Bre3~an műve nem a Hamletrő l szól, nem valamiféle parafrázisa a dán  
királyfi drámájának, hanem a negyvenes-ötvenes évek fordulójának (kul-
túr)politikájáról és hatalmi mechanizmusairól mond el humorba és iró-
niába foglalt gondolatokat, kett ős vezetésű  cselekménnyel, „játéka já-
tékban" technikával. A két cselekmény összekapcsolása folytán a Hamlet  
próbái párhuzamosan haladnak az alsó-mrdu3~ai élettel, ami arra kész-
tette a szerzőt, hogy az eredeti művet radikálisan néhány szerepl őre és  
néhány jelenetre redukálja. Így a Hamlet népes szereplőgárdájából csak  

Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház — Ivo Brelan: Paraszt Hamlet. For-
dította Sády Erzsébet, és Eörsi István. A verseket fordította: Eörsi István. Dísz-
let: Szegő  György m. v. Jelmez: Bajk ő  Anikó és Szegő  György m. v. Zene:  
Hevesi András m. v. Rendező : Merő  Béla. Szereplők: Borhy Gergely, Simén-
falvy Lajos, Szoboszlai Éva, Falvat' Klára, Pálfi Zoltán, Nemcsók Károly,  

Nádházy Péter, Kerekes László, Bag б  László, Baracsi Ferenc, György János,  
Tóth István, Kardos Endre, Orbán Hota Sándor, Rákosi Éva, Végh Attila és  

a színház stúdiósai.  
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hatan maradnak: a címszerepl ő  (Joco), Claudius (Bukara, a tsz-elnök  
párttitkár), Gertrud (Majka ča, a kocsmárosné), Polonius (Puljo, a Nép-
front-elnök), Uphélia (An đa, aki a valóságban is a lánya), és Laertes  
(Mačak, a Szövetkezeti Bizottság elnöke). Bres"an dramaturgiai leleménye  
Šimurina szerepeltetése (aki a mű  kezdetén és végén elbeszél néhány, a  

Hamletb ől e1đ  nem adott jelenetet), valamint Škunce, a tanító fellépte-
tése, aki egyfel ől ellenpont: a parasztok között az egyetlen tanult em-
berként tisztában van a vállalkozás ostobaságával, s rendez őként is mind-
végig kívülálló marad, másfel ől pedig részben a hamleti magatartás  
hordozója.  

Az író kettébontja Hamlet alakját. Jocóban az eredeti alaphelyzetet  
á,télđ  ifjút jeleníti meg: akinek apját törvénytelenül elftélték, akit a sze-
relme kiad az elnöknek stb. Ebben a legényben nem a tétlen, intellektu-
ális kérdéseken gyötrődő  fiú jelenik meg: 6 állandóan konfrontálódik  
Bukarával (Claudiusszal), bizonyítékokat gy űjt, kikényszeríti Ma čakból  
(Laertesbđl) a Bukarát terhel ő  vallomást. A hamleti magatartás szerint  
szemlélődőként inkább a gondolati szférában otthonosa tanft б . Az 6 szá-
jába adja Brešan a „Most magam vagyok" kezdet ű  monológrészletet a  
második kép végén, és a „Lenni vagy nem lenni" — monológ els ő  so-
rait a negyedik kép lezárásakor.  

A hamleti tragédia, a dán udvar Als б-Mrduára helyezésével a szerző-
megváltoztatja az arányokat: a monumentalitást felcseréli a kisszer űség-
gel, a kifinomult és árnyalt shakespeare-i problematikát a szocreállal.  
A mű  folyamatában ugyanis nemcsak a Hamlet próbái zajlanak, hanem az  
eredeti darab átformálása is. Kezdetben még csak kisebb átigazításokra  
szólítják fel a tanítót, de kés őbb a szereplők egyre inkábba maguk ké-
pére formálják és torzítják az eredeti m űvet. Ez a folyamat nem más,  
mint a Hamlet folklorizálódásának folyamata, a reneszánsz tragédia  
egyre inkább aktuálpolitikai, szocialista realista és egyben népi tartal-
makkal töltődik fel.  

Az előadást Merő  Béla rendezte. A zalaszentlászlói premierhez képest  

a zalaegerszegi bemutató mintegy tizenöt percet rövidült, kett ő  és egy-
negyed órára. A rövidülés oka csak részben az, hogy a városi bemuta-
tóról Merő  elhagyta a dráma képeit összeköt ő , megafonon sugárzott rá-
dióközvetítéseket. A döntőbb ok az, hogy ez alatta közel két hónap  
alatta produkció színészi játékban, tempóban összefonottabbá, pergőbbé  
vált.  

A díszlet részleteiben változatlan maradt. A játékot Szeg ő  György  
egy inkább pajtára, mint kultúrteremre emlékeztet ő  térbe helyezte. A  
bal oldalon egy szamár, a jobb oldalon egy marha feje néz be a terem-
be, melynek hátsó falán -- vászonra festve — a nagy építkezés képe  
látható. A vászon tetején sarlók lógnak. A játéktér bal részét szalmabá-
lákból összerakott emelvény foglalja el — ennek tetején „trónol" majd  a 
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királyt és nejét játszó Bukara és Majka ča, és ennek lépcsőzetesen kiala-
kiitott oldalán helyezkednek el a mellékszereplđk, a tömegjelenetek rész-
vevđi. Jobb fe161 sátortetđs kocsiszín, elđtte apró kocsi (csacsifogat mé-
retű), a szín „timpanonjának" csúcsán ötágú, világító, vörös csillag. A 
csillagtól hat-hét, színes lámpából álló füzér húzódik a színpad el đ-
cerének bal felsđ  sarkáig. A „timpanon" bal oldalon vékony, korintho-
szi oszlopon áll, jobb felđl egyszerű  faoszlop tartja. A kis épület fából 
van, tetejét nád és szalma fedi. A díszletben az e15adás alatt egyetlen 
változás történik: a második felvonásban az épület jobb fel đli oszlopát 
jegy játéktraktorokból összeállított oszlop takarja el, mintha ezeken a 
zetorokon állna — felerészben — a szín. 

A rendezésben a tempót lassító, funkciótlan megafon elhagyása mel-
lett néhány változtatás figyelhet ő  meg. A január eleji elđadáison a tanító 
még nem ivott, most viszont állandó kelléke egy kis lapos üveg, amelyet 
rendszeresen meghúz. A kupakból felhajtott pálinka a feszültségoldás, a 
megalázó kompromisszumok elviselhetđvé tételének színpadszer ű  eszkö-
zévé válik, s jól elđkészíti és motiválja azt a jelenetet, amelyben a ta-
nító részegen szavalja e1 Hamlet „Lenni vagy nem lenni"-monológjának 
kezdetét (ezt az író rendeli Igy). Er đsebb hatású az az új mozzanat, hogy 
ugyanitt, a monológ és egyben a negyedik kép végén a kocsiszínbe be-
zuhan egy akasztott bábu, és percekig ott himbálózik. Amikor a paraszt-
viseletbe öltöztetett bábu felbukkan, akkor történhet Joco apjának ön-
gyilkossága, és akkor hangzik el a hamleti kérdés. 

Merđ  Béla rendezése az els đ  változatban még er đsebben hangsúlyozta 
a megidézett „forradalmi" korszakot, még gyakran szólalt meg az oszlop 
tetején a hangszóró, s még gyakran sugárzott lelkesít đ  dallamokat. Az 
elsđ  premieren emellett erđteljesebben kidomborodott a történet délszláv 
közege. A két elđadást összevetve az alapvet đ  változás -- de helyesebb 
azt mondani: módosulás — iránya egyfel đl az, hogy az előadásban meg-
jelen đ  emberi magatartások, hatalmi és magánéleti viszonyok jelenbeli 
érvényessége és átélhet đsége felerđsödik, másfelđl, hogy lecsökken a más 
nép, másfajta kultúra hangsúlyozása, és a megjelenített történet magyar-
rá is válik. Ez az idđben és térben lezajló közel kerülés azonban nem 
jár aktualizálással, nem jelent direkt utalást vagy kikacsintást. Mindez 
nagyon finoman és indirekt eszközökkel történik. 

Ennek nem utolsó sorban az az oka, hogy a két bemutató között a 
színészi játék nagymértékben megerđsödött, az egyes szerepek kontúr-
jai sokkal élesebbé, a megformált alakok tipikusabbakká váltak, és a 
színészi eszköztárban is az árnyalt megoldások kerültek el đtérbe. Feb-
ruár végén Zalaegerszegen a színészek nagy kedvvel és 'tehetségesen ját-
szottak, s az elđadás tempója és feszültsége mindvégig intenzív maradt. 

P. MÜLLER Péter (Pécs) 
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MAGAM TALAN KоZÉPRE ÁLLOK  

Daróczy Zsuzsa Pilinszky-estje.  A 
színésznő  nem Pilinszky-verseket mond,  
még kevésbé szavai, hanem Pilinszky  
János versei alapján közöl, fejez ki  
egy állapotot, amely éppen úgy vagy  
még inkább jellemző  lehet rá, mint a  
költőre. Ez az est: önvallomás. Nem-
csak saját vagy sajátos olvasatát adja  
így Daróczy Zsuzsa Pilinszky János  
költészetének, hanem úgy lényegíti  
magáévá a verseket, hogy azok egy  
életérzés drámai kifejezésévé lesznek.  
Nem versösszeállítást, hanem mono-
drámát hallunk. Már-már új m űvet,  
amely a Pilinszky-verseket, -sorokat  
úgy rendezi, foglalja magába, hogy  
érezzük, hogyan jut el a fizikai be-
zártság okozta kétségbeesést ől — a  
játéktérül kapott egyetemi el őadóterem  
katedrájának egyik végét ől a másikig  
fut az ide-oda értelmetlen, állandó  
pályára ítélt, kitörni képtelen kitar-
tással, lihegve, fájdalmasan itt is, Ott  
is falba ütközve mígnem er őtlenül  a 
földre zuhan — a fokozatosan tisztuló,  
artikulálatlan közlésen, eszmélő  önki-
fejezésen és az érzelmeit, a már-már  

önpusztulásig lázasodó reménytelensé-
get végtelenül pontosan megfogalmazó  
(ehhez kell a mérnöki pontosságú köl-
tői szó!) beszéden át a magyart an-
golra váltó előadászáró sorokig, me-
lyeket a nézőtér mellett kifutva, me-
nekülve mond, üvölt a szinésznđ  egy-
szerre felszabadultan és reményvesztett  
bizonytalansággal, míg utána csak egy  
édesbús dallam marad a levegőben,  
felettünk. Drámai hangulattanulmány,  
amely szerint a bezártság fizikai kor-
látai legyőzhetők, a lelkiek azonban  
nem, illetve ezek átlépése, áttörése  
csak látszólagos. Kedélystúdium, ame-
lyet éppúgy a sajátunknak érezhetünk,  

mint ahogy elutasíthatunk, hatása alá  
kerülhetünk, de érdektelenül, idegenül  

is szemlélhetünk, az azonban vitatha-
tatlan, hogy végiggondolt, megéltségé-
ben intenzív. Akkor is, ha nyilván  
valamennyien másként (is) olvassuk  
Pilinszky verseit. De biztos: Daróczy  
Zsuzsa olvasata m űvészileg és emberileg  
szuverén, tetté válva áll el őttünk.  

G. L.  

TELEVIZIÓ  

RÉZTROMBITÁS REKLÁM  

A kritikus feladata, hogy állást foglaljon, értelmezzen és éntékeljen, 
de ne magyarázkodjon. És most mégis magyarázkodással kell kezdeni. 
Elsősorban azért, mert szeretné elhitetni, hogy éppúgy örül az újvidéki 
stúdió  nagy nemzetközi sikerének, a monte-carlói Armad Lanoux-díjnak, 
mint megannyi tévénéz őnk, de — be kell őszintén vallani — csalódott 
is a díj kapcsán túlságosan is felmagasztalt tévéfilmben. Csalódott, mert 
a Vlada Miéunovié forgatókönyve alapján készült és a Petar Ljubojev 
rendezte tévéfilm, a Mladen Dražetié levelező  színháza, bármennyire is  



598 	 H1D 

hangulatos, sőt helyenként valóban szórakoztató, nem tudja elhitetni sa-
ját létének szükségességét. És újszer űségét sem. 

E kisjátékfilm tulajdonképpen dokumentumfilm kellene hogy legyen 
Dražetić  falujáró alkalmi társulatáról, err ől a több éve létező  egyfajta 
tanyaszínházról, s ilyennek talán minden fönntartás nélkül el is fogad-
hatnánk. De a film készít ői többet akarnak, be szeretnék bizonyítani mi-
féle kultúraformáló szerepe van ennek a társulatnak. S eközben igen-
csak vékony jégre merészkednek, mert bármennyire is igyekeznek elmé-
leti alapot találni mindahhoz, amit csinálnak, nem sikerül elhitetniük, 
hogy Dražeti ć  színháza több ügybuzgó m űkedvelői ,tenniakarásnál, nem 
egyéb ugyanis, mint szimpatikus komédiázás, kocsmában iszogatd, heten-
te vásározó vagy éppenséggel vonatra várakozó emberek rögtönzött, al-
kalmi szórakoztatásánál. 

Dražetić  minduntalan Dziga Vertov téziseire hivatkozik, miközben 
nem sok kapcsolatot látunk a dokumentumfilm atyja és Dražeti ć  szín-
háza között. Ha van kapcsolat, akkor az inkább a film készítésének .tech-
nikájában nyilvánul meg. Ljubojev alkalmazza Vertov módszerét, az 
egymással szembeállított felvételek kontraszthatását meg a rejtett kame-
rákkal történő  „leskelődést". 

A filmben többször is ismétl ődik egy jelenet, amint a tanyaszínház 
társulatának tagjai hatalmas réztrombitákkal járják a behavazott határt, 
a legeldugottabb falvakat és tanyacsoportokat, miközben a trombiták 
csupán a nagyobb felhajtás rekvizitumai, reklámcélokat szolgálnak. S 
mint ahogy a kimustrált hangszerek i,s csak a propaganda végett létez-
nek, ez a film is jobbára reklámozása csupán egy rokonszenves ötletnek, 
amelynek igazibb, mélyebb értelmét nem sikerül megtudni. Viszont az 
bizonyos, hogy ma, éppen a televíziónak köszönve, még egy tanyaszín-
ház sem elégedhet meg rögtönzéseken alapuló alkalmi mókázással. De a 
filmben arra sem kapunk választ, miért több a levelez ő  színház célkitű-
zése bármelyik falujáró együttesénél. S végs ő  soron azt sem tudjuk meg, 
miért nevezik levelez ő  színháznak ezt a vállalkozást. Mert többnyire 
Posta útján verbuválódik? 

A szerz ők nyilatkozata szerint a film „a cselekv ő  ember költői portré-
ja, olyan emberé, aki hisz abban, hogy valami újat tud alkotni". Nem 
vitás, a film hőse megkísérel létrehozni egy mobilis társulatot, amely 
alkalmazkodni tud minden körülményhez, feltételhez, de az efféle kez-
deményezések nem újak. Rögtönöztek, s őt játszottak felénk is színházi 
előadást gyárcsarnokban, piactéren vagy kocsmában. 

A zsűri ott Monte-Carlóban nyilván a Dražeti ć-féle vállalkozás kurió-
zumára figyelt föl, a film technikai kivitelezése mellett. Élvezzük mi is 
a filmben mindazt, ami megérdemli: Slavuj Hadžié szinte kifogástalan 
operatőri munkáját, az ügyesen összevágott rövid kádereket, a film der űs 
légkörét ... S .tekinstük a nemzetközi díj feletti öröm megnyilvánulásának 
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mindazt, amit írók, rendez ők, tanárok halálos komolysággal nyilatkoztak  
Dražetić  „levelező" színházáról. Lássuk csupán a sárga réztrombitákat,  
s ne akarjuk a hangjukat is hallani.  

BORDÁS Gy őző  

RÁDI б  

A HINTERLAND  

Amíg Munk Artúr A hinterlandját olvasgattam, azt latolgattam, ho-
gyan lehetett ebből a regényből rádiójátékot szerkeszteni, kerek, egyirányú  
egységbe foglalnia háttérország sokrét ű , sokszereplőjű , többtörténetű  raj-
zát. Az író nagy felület ű  'képeket fest: a frontról szök ő  katonákról, a  
mindenféle fondorkodással háttérben maradó tisztekr ől, szimulánsokról,  
megvásárolható orvosokról, a hadikereskedelemből vagyont halmozó  
svindlerekről, bankárokról, s velük szemben az elesettek árváiról, hadirok-
kantakról, nyomorékokról. Egyéni sorsok és társadalmi körkép —  a 
háború első  napjaitól, a felvirágozott vonatoktól a fegyverletételig.  

A cselekményt Stefin Led fogja össze, aki már a ~Sabaci ütközeitbđl meg-
lóg, hogy soha többé ne térjen vissza a frontra. A Hátországban ide-
oda vetődve kerül kapcsolatba a regény szerepl őivel, Kávé Mátyással,  
Aldori Emillel, Falta kapitánnyal, de a šabaci csatából ismeri a vakmer ő  
Nagy Istvánt és Gulyás hadnagyot is. S,tein Leó nem mozgatója a cse-
lekménynek, de jelenlétével, kapcsolataival ráirányítja a figyelmet  a 
háború mögött működő  rétegekre, jelenségekre, 6 az, akinek mindent el-
mondanak, aki mindent meghallgat.  

E sajátosságának köszönhetően alkalmas a regény az átdolgozásra,  
Leót sétáltatva tetszés szerint válogathat az adaptáló a jelenetek között.  

A hangjáték valamiféle egyensúlyra törekedett a szerepl ők magánélete és  
a társadalmi háttér között, s őt, mintha éppenséggel Leó belső  világára  
terelné a figyelmet. Amálka szerelme szítja fel benne a lelkiismeret-furda-
lást, a milliók pusztulása, a féllábú és arc nélküli „bajtársak" látványa  

Munk Artúr: A Hinterland. Rádióra alkalmazta: Lakner Edit. Zenei munka-
társ: Varga Éva. Hangfelvev ő : Morvai Ferenc. Rendez ő : Varga István. Stefin  
Leó: Balázs Piri Zoltán, Nagy István: Soltis Lajos, Anya: Tusnek Ottilia,  

Apa: Sovént' Károly, dr. Buschbaum: Sink б  István, Falta: Arok Ferenc, Kávé  

Mátyás: Fejes György, K. Mátyásné: N. Kiss Júlia, K. Amálka: Kardos Ibo-
lya, Aldori Emil: Fischer Károly, Igazgató: Gerich Endre, Eta: Romhányi Ibi,  

Bichler: Sánta Sándor, Gulyás: Földi László, Jakobovics: Horváth József, Hang:  

Pásty Mátyás, I. olasz: Törteti László, II. olasz: Vajda Tibor.  
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meg a saját egészséges egészségtelensége fölötti önmarcangolást. A kér-
désre, hogy érdemes-e becsületesnek lenni, Gulyás hadnagy csonka lába  

a meggyőző  válasz. Leót nem is annyira a hazáért való önfeláldozás  

izgatja, minta személyes bátorság kérdése. Stefin Leó kétségtelenül „pu-
ha, gyáva, zsidó bankfiú, tartalékos hadnagy, akire néha romantikus  

fények hullanak. . ." — mint Szenteleky Kornél irja róla a Kalangyá-
ban. Halálát azonban „er ősen patetikusnak" mondja: „Egy gyáva Stefin  

Leó életét mégsem lehet a görög h ősök mintájára befejezni."  
Csakhogy Leó halála egy csöppet sem patetikus: a rádiójáték egyik  

legjobb jelenete éppen a befejezés. A halott tisztet kifosztó katonák siet-
sége, párbeszéde groteszk szinezet ű , s közelebb áll az író szándékához, 
mint Szenteleky Kornél jellemzése: Stefin Leónak akárcsak élete, halála 
is értelmetlen, felesleges, tragikomikus. Folytatnia az életet éppúgy le-
hetetlen, mint becsületes harcban elesnie; Le б  tehát nem „görög h ős": 
egyszerű  áldozata az „Ádám, hol vagy"-kénit mindenkit el őszólító há-
borúnak. 

A rádiójáték erősen leszűkíti a társadalmi hátteret, csupán a Leó köré 
szorosan tömörül ő  eseményeket dolgozza fel, utalásszer űvé redukálva a 
regényből kihagyott, de a cselekmény folyamatosságához szükséges rész-
leteket. Nagy István fél arcának elvesztését például az orvosok beszél-
getéséből tudjuk meg. 

A regénybeli elbeszélésből, írói mesébő l összekötő  szöveg vagy narrátor 
közbeiktatása nélkül készült a darab, ami a rádióra hangszerelt regé-
nyeknél igen ritka. A többnyire regényolvasásból álló hangjátékokkal  
szemben ügyesen hidalta át az id ő-, tér- és cselekménybeli ugrásokait.  
(Munk Artúr utóbb közvetített, másik regényének, a Köszönöm addig  
is ... adaptációja kevésbé sikeres.) Hosszú részeket, néha fejezeteket is  
kihagyva nem foszladozik a cselekmény, a játék el tud szakadnia re-
gény epikus menetétől, nyugodt, szélesmedrű  meséjétől. Már-már ön-
lló művé válik. Stefin Leó lelki harcát, kétkedését kevés monológgal is  

hitelessé teszi, legfeljebb a „mellékalakok" vérszegények kissé — Áldori  
pályájának felfelé ívelése és Kávé Mátyásék bukása lehetett volna er ő tel-
jesebb.  

A hangeffektusok hiteles helyszínt teremtenek, az id őbeli váltást csönd  
vagy zene jelzi. A színészek ezúttal középúton tudnak maradnia túl-
játszás és az egyhangú felolvasás között — mindkettő  gyakori hibája  
hangjátékainknak.  

A hintPrland a ritkán hallható, jó rádiójátékok közé tartozik. 

FEHÉR Katalin  
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KÉPZ Ő MfTVÉSZET  

In memoriam  

BARANYI MARKÖV ZLATA  
(1906-1986)  

Két nap választotta el nyolcvanadik születésnapjától, s most ahelyett,  

hogy köszöntenénk, búcsúzni vagyunk kénytelenek az ország egyik els đ  
s a legjobbak közé tartozó keramikusától, a megbecsült szobrásztól, fes-
tőtđ l és ґtanártб l, a március 15-én elhunyt Baranyi Markov Zlatát б l.  

Begaszentgyörgyön (ZitisХte) született, általános m űveltséget a becskeré-
ki, majd temesvári, pesti és bécsi iskolákban szerzett, a kerámia és a  

szobrászat, ahogyan ő  mondta mesterségében pedig férje, Baranyi Károly,  

a kitűnő  szobrász vezette be. Els ő  kerámialapjait 1932-ben láthatta a  

közönség a bácskai képz őművészek szabadkai kiállításán, majd két évvel  

később rJjvidéken két kiállítás hívja föl a figyelmet a Baranyi házaspár  

munkáira. Ezután kapnak megbízatást több épület homlokzatdíszeinek  

elkészítésére, s készül el a Dunai Bánság épületének bels đ  dekorációja is.  
Önmagáról ezt vallotta: „Az én szobrászatomban az ember és élete áll  
a középpontban. Nálam a monumentalitást nem méterrel mérik, mert a  
nagysága lélekben van. Az én művészetem a lélek realizmusa. Teljesen  
leegyszerűsített formába vésem az örök emberit ..."  

Baranyi Markov Zlata kétségkívül tehetséges szobrász volt, de m űvé-
szettörténetünk nyilván els ősorban és mindenekfölött a keramikust fogja  
tisztelni benne. Mert els ősorban mégicsak keramikus volt, méghozzá vér-
beli keramikus. Micsoda színeket tudott például kicsiholnia t űzből és  
agyagból! A földet, az agyagos földet ismerte talán mindenkinél jobban,  
s abba tudta legjobban átültetni az embereknek szánt sokszor szimbolikus  

üzeneteket. Az agyag határozta meg végül is viszonyát az élethez, els đ-
sorban az emberhez és a természethez. Igen a természethez! Mert kevesen  

tudták annyira szeretni a természetet, mint Zlata asszony. Kedvelt té-
mái közé tartozott a madárzajtól hangos kopár téli fa, a vízen tovat űnđ  
csónak, a szikes szül đföld. Látomások voltak ezek valójában, a m űvész  
viziбja, egy-egy fikció, de valamennyi munkájában benne érezzük vidé-
künket, a Vajdaságot és azon belül is a Bánát egyfajta nyugalmát.  

Több mint fél évszázadon át gyúrta az agyagot, m űvészi szinten folytat-
va a gölöncsérek mesterségét. A már emlvtett 1934-es újvidéki kiállítá-
suk például azzal vonult be a m űvészettörténetbe, hogy ez volt az ország  
első  kimondottan keramikát, művészi keramikát bemutató kiállítás. Hogy  
milyen sikere vobt ennek a kiállításnak, arról az egykori sajtóból érte-
sülhetünk, amely arról számolt be, hogy minden kiállított tárgy elkelt.  
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Kerámiái gyorsan bejárták az országot, s đt mára háború el đtti években 
külföldön is láthatták. 1937-ben például már Párizsban állLt ki, igazi 
nagy nemzetközi sikereit pedig a hatvanas és hetvenes években aratja: 
1968-ban a bruxelles-i Cenciel l'europen del art tünteti ki, három évvel 
késđbb a párizsi Nemzetközi Szalon részesíti elismerésben, majd 1973-
ban a budapesti Ernszt Múzeumban férjével közösen rendezett nagy ret-
rospektív kiállítást. Az Őszi napsütés és az Árvák cím ű  szoborcsoportja, 
Az élet folyik tovább című  szobra és tájunk motívumait đrzđ  lapjai kel-
tettek nagy érdekl đdést. Ezeknek a munkáknak ma már szinte kötetnyi 
irodalmuk van. 

Baranyi Markov Zlata egyéni hangú művész volt. Ma szinte vala-
mennyi vajdasági és nemcsak vajdasági keramikusunk tanítójának is te-
kinti. S az is, mert évtizedeken át iktatott az újvidéki iparm űvészeti 
középiskolában és alapító tagja, majd elnöke a Vajdasági Iparm űvészek 
Egyesületének is. Munkáit számtalanszor díjazták, szinte nincs is olyan 
elismerés, amelyet méltán ki ne érdemelt volna. 

A férje halála óta eltelt nyolc hit az đszi napsütésben sütkérez đ  
öregasszonyai módjára élte le, egyedül, de szüntelenül alkotva. S đt egy 
egész kiállításnyi új festményével ismerkedhettünk meg az 1983 -as zre-
njanini kiállításán. Az életművet viszont három évvel el đbb a Matica 
srpska Képtárban megtartott nagy, szinte grandiózus kiállításon tekint-
hettük át. 

Baranyi Markov Zlata munkáit a zrenjanini múzeum és a temerini 
emlékszoba đrzi majd szinte a maga teljességében, de munkái ott vannak 
több újvidéki ház homlokzatán, a palicsi parkban, szül đfaluja temetđ -
jében, mindenekelđtt azonban bennünk élnek tovább. Ahogyan Csuka 
Zoltán mondta az 1973-as kiállítás megnyitóján: „Az élet gyorsan el-
múlhat, de a művészet megmarad. Hogy is mondja Madách Évája a 
költđi szép és nagy igazságot: „Mit állsz, tátongó mélység, lábaimnál, 
ne hidd, hogy éjed engem elriaszt — a por hull csak bel đle, a föld 

szülötte, én glóriával átléptem azt." 
Bele DURÁNCI 

KONJOVIĆ  ÚJ KÉPEI 

Konjović  a legtermékenyebb művészek közül való, több mint hetven 
év szakadatlan munka áll mögötte, évente átlag ötven képet fest, opu-
sában háromezer munkát tartanak számon stb. Természetes tehát, hogy 
sok kiállítást rendez, sok képpel. Emlékszem, pl. 79-es zemuni retrospek-
tíváfán több mint 300 munkát állított ki, a kiállítási terem egyik üveg-
fala mögött kék medence csillogott, a szó szoros értelmében belopva a 
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képek közé a végtelent ... Tavalyi párizsi tárlatán is majd félszáz kép-
pel szerepelt.  

Ez a mi kiállításunk* tán a legkisebb tárlata Milan Konjoviénak. De  
nyugodtan állíthatjuk, a fontosabbak közé tartozik, fontos esemény ré-
szesei vagyunk. Mi látjuk ugyanis elsđként az életmű  betetđzése, és hát  
a párizsi bemutatkozás utáni új anyagot.  

Szörnyen nehéz Konjović  képeirđl beszélni, pontosabban, nehéz az  

elsđ  benyomásoktól szabadulni. A kiállításra készülve, beleolvastam Ko-  
njoviér6l írt szövegeimbe, és azt kellett tapasztalnom, legtöbb írásom-
ban ezt az elsđ  benyomást, impressziót próbáltam tetten érni én is,  

minden egyes alkalommal, akárcsak először.  
Van Rilkének egy mondata, valahogy igy hangzik: A virágágyások-

ban néhány virág felállt és azt mondta rémült hangon: piros!  
Konjović  képei előtt mindig ez a mondat jut eszembe, az 6 képein  

állnak ugyanis igy fel a virágok — a színek, a tárgyak, a figurák s mond-
ják egyszerre, de nem szorongva, nem rémült hangon, hanem harsányan,  
boldogan: piros!, kék!  

Konjović  erős, durva ecsetével, kaparókésével (Herceg egyik korai írá-
sában brutális ftechnikárбl beszél) spirálmozdulatokat végez, tehát nem  
csak döf,, ahogy legtöbben hangoztatják. Spirálokat fúr, s minta bányá-
szok e spirálokba helyezi dinamitját, a pirosat, kéket.  

Igen, a Konjović-kép egy boldog, pozitív explózió. Ez az explózió  
szinte megvakít bennünket, és legtöbbször nem érezzük szükségét a kép  
elemzésének. Ezt az explóziót szeretnénk tetten érni, persze sikertelenül.  

Konjović  minden gesztusa, minden képe maximálisan felfokozott,  

ahogy Herceg mondja: túlfokozott. Ez a túlfokozottság életm űvében ter-
mészetes állapot. Nála a szín, ahogy Adorno mondja Wagner kapcsán:  
cselekvés.  

Kónjović  meséli, hogy párizsi tárlatán Gaston Diehl, a neves m űkri-
tikus, az utolsó vadnak, a fauvizmus betetóz đjének nevezte. Mig ezeket  
a szavakat hallgattam, eszembe jutott, hogy amikor én el őször találkoz-
tam a fauvisták képeivel, Matišse és Derein tájai valahogy fakónak, sze-
lídnek tűntek. Arra gondoltam, az idők folyamán kifakultak, csak kés őbb  
értettem meg, azért t űnt fakónak a legtöbb Párizsban látott kép, mert  
az én szemem Konjoviéhoz szokott.  

Konjović  anyaga (még olyan festőkhöz viszonyítva is, mint Soutine  
és Rouault) különös elementaritással bír —akárha nem bolti festékek vol-
nának, hanem valami misztikus eredet ű  rögök. Mondják, a tűzhányók  
szoktak felszínre dobni ilyen ökölnyi kénrögöket.  

Érdekes, Konjović  egyik legjobb ismer ője, Trifunovi ć  még korai, fá-
tyolos kék fázisa kapcsán is t űzhányóról beszél, azt mondja: „iz njega  

* Elhangzott az r7jvidéki Színházban rendezett tárlat megnyitóján, 1986.  

február 28-án  
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kao da je suknuo plavi vulkán". Ez szép: kék vulkán. Pedig hátit Tri-
funović  tíz körömmel küzdött, hogy ne kerüljön a konjovi ći patetika, 
ahogy ő  nevezte: mítosz hatása alá. 

Konjović  furiozitása a 70-es években fokozódik. A világ ellenállása 
megszűnt, az anyag abszorbeálódott, spiritualizálódott. 

Ezt persze tasak akkor észlelhetjük, ha egészében nézzük az életm űvet, 
ha mint egyetlen festékfolyamot vizsgáljuk, és nem szabdaljuk, nem ta-
goljuk részekre, ha nem vizsgáztatjuk le a mestert minden korszakában 
minden trend, divat szemszögéb đ l. 

Véleményem szerint éppen utolsó korszakában üti k a hangfalat. Éri 
el a fehérizzást. 

Az utóbbi években mind többet jártam műtermébe, mind több szöveg-
gel, verssel próbáltam jelezni a felismerést, az új expresszionizmus cso-
dáját. Többek közötttehát ezért is kerül sor — itt és most — éppen 
erre a tárlatra. 

Az idđs festđknél gyakran történik hasonló kifehéredés, elég pl. Tar-
taglia, Čelebonović  vagy Tóth Menyhért utolsó korszakára utalni. 

E változást, kivilágosodást a kék, az els đ  francia korszakra emlékez-
tetđ  finom, fátyolos kék megjelenése jelezte. (De nem sokkal azután már 
egy új zöld és egy új aranysárga megjelenésér đl is beszélhetnénk.) 

„A kék elsđsorban az eget jelenti — mondta volt Konjovi ć  —, szub-
limációt, a szellemi utáni vágyat." 

Ez a kék valójában emlék, emlékezés az ifjúkor kékségére, Azúr-part-
jára — s ez a part egyben mára túlsó part is. 

Legszebb ilyen új-kék képe, az itt látható Kórus. Konjoviénál eddig 
nem tapasztalt könnyedség. Pontosan érezni, ezek az emberek énekük 
által egy magasabb szférába jutottak. 

Mondom, a gesztus még jobban felgyorsul, noha azt hittük, gyorsabb, 
motorikusabb már nem lehet. A keleti mesterek törekednek egész éle-
tükben az ilyen gesztus elérésére. 

Régi motívumai, ismeret figurái térnek vissza mint hazajáró lelkek 
(ideák), s állnak új kompozíciókba, leggyakrabban egy-egy szélesen el-
terülő  akt mögött. 

De a valóban új momentum: a bizánci festészet felé fordulása. Párizs-
ból visszatérve arról mesélt, zombari figuravilágának nagy, durva fejeit 
készül arannyal körülpántolni, megkoronázni. Néhány tapogatózó stú-
dium után, dinamikus ikonjaink olyannyira felszabadvtják, hogy utolsó 
műteremlátogatásunk alkalmával úgy éreztük, csoda tanúi vagyunk. 

Hirtelen felerősödik a zöld, központba lép, mind er ősebbé lesz, arany-
nyá a sárga, a narancs. 

Greco („taj poslednji Bizantinac", ahogy Ljubo Babi ć  nevezi) interp-
retálja igy újra a bizánci festészet „rideg, ünnepélyes szentjeit", nála 
történik ilyen eleváció, nála ütnek igy meg bennünket a nehéz, barna 
szernyak, a kocsis kép el őtt meg Francis Jammes „pri:mitfv jámborságát" 
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éreztem, s azt, hogy tán egy képe sem köt đdik ennyire az alföldi festđk-
höz! — noha a narancsarany aureola végül is egészen más régiókba 
emeli a képet. 

És hát Rouault-t kell még okvetlenül megemlíteni, Rouault-+t, aki 80 
éves korában szintén meg tudott újulni, Rouault-t akinél a kurtizánok, 
a clownok és Krisztus egyazon világból vétetitek .. . 

Rouault egyik alapítója volt az Őszi Szalonnak. Ezért felettébb jel-
képesnek tudom azt a mellékesnek t űnđ  adatot, hogy a Grand Palais 
megszerzésében éppen Rouault lánya segített Katarina Ambroziénak. 
Mintha csak megérezte volna: olyan fest đrđ1 van szó, aki tetszene ap-
jának. 

TOLNAI Ottó 
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MAGYAR—JUGOSZLÁV KULTU-
RÁLIS EGYÜTTMŰKr$DES — Kö-
peczi Béla, Magyarország oktatás- és  
művelődésügyi minisztere március vé-
gén többnapos munka jelleg ű  és ba-
ráti látogatáson tartózkodott hazánk-
ban. Belgrádban dr. Mijat Sukovićtyal,  
a Szövetségi Végrehajtó Tanács alel-
nökével és Živorad Kova čevićtyal az  
SZVT tagjával tárgyalt a két ország  
tudományos és művelődési együttmű-
ködéséről. Köpeczi Béla oktatás- és  
művelődésügyi miniszter járt még rJj-
vidéken, Zágrábban és Ljubljanában.  
rjvidéken Vladislav Radakoviétyal, a  
Tartományi Végrehajtó Tanács tagjá-
val, a Tartományi Oktatási és M ű-
velődési Bizottság elnökével az okta-
tás és a kultúra id őszerű  kérdéseirő l  
folytatott eszmecserét. A beszélgetés-
ben részt vett dr. Zoran Stojanovi ć ,  
az Újvidéki Egyetem rektora, Alek-
sandar Tiš~ma és dr. Čedomir Popov  
akadémikusok, Horváth Sándor, a Tar-
tományi Nemzetközi Tudományos  
Művelődésügyi és Műszaki Együttmű -
ködési Intézet igazgatója, Duan Pro-
danović, а  Тагtоmnуi Műemlékvédel-
mi Intézet igazgatója és Stojadin  
Ljubenković, a Tartományi Tankönyv-
kiadб  Intézet igazgatója. A magyar  
művelődésügyi miniszter ellátogatott  
az újvidéki József Attila Általános  
Iskolába és a Magyar Nyelv, Iroda-
lom és Hungarológiai Kutatások Inté-
zetébe, elbeszélgetett a Matica srpska  
vezetőivel, s megtekintette az újvidéki  
Modern Művészetek Galériáját is  

A SZERB NEMZETI SZfNHAZ  
125 EVE —Március 27-én és 28-án  

kétnapos ünnepi rendezvénysorozatot  
szerveztek a Szerb Nemzeti Színház  
fennállásának 125. évfordulója és a  
színház napja alkalmából. Az ünnepi  
díszülésen átadták az idei Jovan Đor-
đević  Emlékérmeket. Az Emlékérem  
arany fokozatát Velimir Životi ć  szín-
művész és Toplák Imre karmester ér-
demelte ki. „Velimir Životi ć  három és  
fél évtizedes m űvészi pályafutása so-
rán több mint száz szerepet játszott  
el a Szerb Nemzeti Színházban. Els ő  
előadása a Koštaпa volt, s a legutóbbi  
szintén a Koštaпa, új, átértelmezett  
változatban. Emlékezetes alakítást  
nyújtott Nušić, Lorca, Cankar, Krle-
ža, Lebović  és Kovačević  szfnművei-
ben ... Toplák Imre 1961-t5l tagja  a 
Szerb Nemzeti Színháznak, ahol az  
opera-, operett- és balettel őadások si-
kerei nagymértékben az ő  irányításá-
val születtek. Huszonnyolc operát ve-
zényelt Újvidéken, zömmel Verdi,  
Puccini, Rossini, Bellini, Borogyin  
Csajkovszkij, Lehár és Tijardovi ć  
műveit, tizenöt balettpremieren, kantá-
ta- és operabemutatón vezényelt. Kar-
mesterként országunk határain túl is  
ismertté vált" — indokolta meg dön-
tését a díjat odaítél ő  bizottság.  

Jovan Đorđević-ezüstéremben ré-
szesült Đorđe Moldovanovi ć, az ope-
rakórus tagja. A Szerb Nemzeti Szín-
ház színészi df ját idén Ksenija Marti-
nov Pavlovié kapta Botho Strauss  
Nagy és kicsi című  drámá'ában nyúj-
tott alakításáért . Dicsérő  oklevelet ad-
tak őt Juraj Ferik és Mindrag Janosz-
ki karmesternek.  

A díszülésen Milol Hadži ć  a Szerb  
Nemzeti Szf nház történetéről beszélt,  
125 éves tevékenységét méltatva. Az  
ünnepség Stanislava Stana Jati ć  jel-
meztervező  kiállításával zárult, majd  
bemutatták az idei had legjobb ala-
kítását, a Koštaпa — álom és sikoly  
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címűt, amelyet Mira Erzeg adaptált 
és rendezett, valamint az Igor herceg  
című  operát, melynek rendez ője Mla-
den Sabljić . 

Az idei évadubileumi lesz a Szerb 
Nemzeti Színházban, öt bemutatót 
terveznek az év folyamán, közülük há-
rom đsbemutatót: a jubileum alkalmá-
ból megrendezett pályázat díjnyertes 
drámája mellett bemutatják Rudolf 
Bruči Gilgames című  operáját, vala-
mint Zoran Muli ć  Örök vőlegény cí-
mű  balettjét. 

AZ AVAR KOR EMLÉKEI — Az 
újvidéki Vajdasági Múzeumban január 
14-e és március 2-a között figyelem-
re méltó kiállítást rendeztek a nem-
régiben feltárt Novi Slankamen mel-
letti Čarevci avar kori nekropolisz le-
leteiből. Ez a szerémségi lel őhely a 
VIII. századi avar kolonizáció em-
lékeit őrzi. Az ásatások során — ame-
lyet J. Kovačević  vezetett — nyolc-
vanöt sírt tártak fel, közülük kett ő  10-
vassír. A felnđttek tetemét három mé-
ter mélyre temették, északnyugat—dél-
kelet irányban, úgy, hogy délkelet felé 
nézzenek, amerre szerintük a másvilág 
volt. 

Az archeológiai kiállítást — amely 
a szakemberek és a nagyközönség ér-
deklđdésére egyaránt számot tarthat 
— Nebojia Stanojevi ć  állította össze, 
rendhagyó módon: nagy fontosságot 
adva a vitrineknek, nagyságuknak, 
formájuknak, elhelyezésüknek és szí-
nüknek. A tárlat ugyanis a temetke-
zési helyet rekonstruálja, az ásatást 
dokumentálja: minden vitrin egy-egy 
sírt, színe pedig az elhunyt nemét jel-
képezi, elhelyezésük a sírok egykori 
térbeli helyzetének, magasságuk pedig 
azok mélységének felel meg. 

Az újvidéki tárlaton a kutatások  
reprezentatívabb leleteit állították ki. 
Főként a fémb đl készült tárgyak ér-
tékesek: az aranyozott vagy ezüstö-
zött bronz férfiövek, amelyek a törzsi 
méltóságot jelképezték, a díszes 16-
szerszámok, valamint a n ői ékszerek. 
A csontból készült tárgyak is ritka-
ságszámba mennek. A sírokban talált 
agyagedényeket kell még megemlíte-
nünk: van köztük kézi munka, vörös- 

agyagból gyúrt tárgy, valamint koron-
gon készített edény. 

A kiállftás a lovassírokat is bemu-
гΡ átta. 

A VAJDASÁGI IROEGYESÜLET 
HEREI — Március 9-én tartották meg 
a Vajdasági íróegyesület közgy űlését, 
amelyen Aleksandar Tiimának átadták 
a Vajdasági Íróegyesület életm űdíját. 
A bírálóbizottság nevében Tiima mun-
kásságát Miroslav Egeri ć  méltatta. 

A Vajdasági Íróegyesület a Jugo-
szláv írószövetség statútumának m б-
dosítását is megvitatta. Támogatták a 
Jugoszláv Irószövetség becsületbírósá-
gának létrehozását, valamint azt, hogy 
az elnökség elnökének mandátuma 
kétszer egy év lehessen. Az alkotók 
helyzetét és munkájuk értékelését egy-
ségesíteni kell — hangoztatták a köz-
gyű lésen. 

A Vajdasági Íróegyesület közgy űlé-
se elfogadta az Íróegyesület Elnöksé-
gének alábbi, a Jugoszláv Írószövet-
ség elnökének megválasztására vonat-
kozб  állásfoglalását: 

„A Vajdasági íróegyesület Elnöksége 
úgy véli, hogy be kell tartania Jugo-
szláv Írószövetség Közgy űlése Elnök-
sége elnöklđi funkciója meghatározá-
sának kijjelölt sorrendjét, és ilyen érte-
lemben hagyta jóvá, és ezután is így 
fog jóváhagyni minden javaslatot, 
amely a jelölésben a demokratikus fo-
lyamat eredménye. 

A következđ  megbízatási időre ja-
vasolt küldött jelölésével kapcsolatos 
viták során kialakuló események azon-
ban egyre inkább arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy kérdésessé válik a 
Jugoszláv Irószövetség egysége. A 
Vajdasági íróegyesület közgy űlésének 
elnöksége minden egyesületet arra szó-
lít fel, hogy a lehet đ  legjobban töre-
kedjen arra, hogy az írószervezetek  
közös érdekeinek betartásával és e 
szervezetek méltóságának szellemében 
igyekezzen leküzdeni a nézeteltérése-
ket, és fejleszteni a szövetség egysé-
gét. Ezért javasoljuk a Jugoszláv Iró-
szövetség Közgyűlése Elnökségének, 
hogy vitassa meg, mennyire célszer ű  a 
közgyűlés megtartása a kijelölt termi-
nusban." 
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Március 25-én ülésezett az Újvidéki 
frбegyesület Elnöksége. Az Elnökség 
összeállította a Vajdasági íróegyesület 
elnök- és titkárjelöltjeinek listáját. Az 
íróegyesület elnöki posztjára Bányai  

Jánost, Végel Lászlót és Miroslav  
Demákot, titkárának pedig David Kec-
mant, Judita Šalgót es Milutin Pavlo-
vot javasolták. 

JUGOSZLÁV SZERZđ  DRAMAJA 
PESTI SZfNPADON — Galócza cím-
mel vitte színre a Katona József Szín-
ház Ivan Kuan horvát író Caruga 
című  művét Spiró György fordításá-
ban és Benedek Miklós rendezésében. 
A március elején tartott bemutató saj-
tóvisszhangja igen kedvez ő . A kritikák 
kivétel nélkül színvonalas, mesterség 
szempontjából igényes szór аkozásnak 
ítélik meg a Gal бсzát. Annak ellené-
re, hogy a „drámai matéria ... nincs 
is olyan nemes anyag, mint Shakes-
peare vagy Csehov" — a színház 
nagysikerű  előadásai épültek a két 
szerzS művére a Galócza „eleven 
színházzá tud válni", állapítja meg 
Koltai Tamás Betyáropera c. bírálaté 
ban az Élet és Irodalomban. Ennek 
magyarázatát pedig abban látja, hogy  
Kuan „nemcsak a melodrámát, 
négyszáz éves »p0 І g гi szomorújátékot« 
fordítja ki, hanem késői utódját, a 
polgári melodrámát is, s a vaudeville, 
a bohózat eszközeit éppúgy fölhasz-
nálja hozzá, mint az »alpári« szóra-
koztatás, a giccs, a grand guignol, a 
ripacsérig stílus értékű  fogásait". Al-
mási Miklós szerint, aki a Népszabad-
ságban Balkezesek krimije címmel ír 
Ku!an darabjáról, a néz ő  öriil a „szí-
nészi játék megoldásainak, oda tud 
figyelni arra is, hogyan csinálják ezt a 
mulatságos színházi happeninget". Ezt 
annál is inkább teheti, mert „Benedek 
Miklós rendezése arra is ügyel, hogy a 
néző  szeme megtalálja ezeket a játék-
csemegéket". Ez pedig annak eredmé-
nye, hogy Benedek „rájött arra, hogy 
itt semmit sem kell túloznia komikus  

hatás kedvéért, elég, ha mindenki ha-
lálkomolyan veszi magát (és szerepét). 
Mert ezeket a szerepeket képtelenség 
komolyan venni, ám ha a színészek 
erre koncentrálnak, azonnal néz őtéri 
nevetésben robban igyekezetük". A 
színészek, hasonlóan a rendez őhöz, él-
nek is a mulattatás lehet őségével. 
Ahogy az Új Tükör kritikusa, K őrös-
pataki Kiss Sándor írja Népszínm ű  
idéz őjelben c. írásában: ,Szerepl ői, egy 
megelevenedett panoptikum figuráiként 
csetlenek-botlanak céljaik felé. Nem 
realista és komoly népszínm űvet ka-
punk tehát, hanem stílusjátékot, ahol 
jóformán minden idéz őjelbe kerül. A 
gyilkos szándékú, hűtlen feleség épp-
úgy, mint az államhatalmat képvisel ő  
csendőrtiszt, vagy a félelmetes hiríí 
útonálló, Galócza." A címszerepl ő  
Végvári Tamás, akinek „elmélyült jel-
lemtanulmánya ellenállhatatlanul mu-
latságos", „Básti Juli Ankicája felvált-
va hol bizonyos olcsó színházi klisé-
ket épít föl a meg nem értett asz-
szonyról, a vampról, a ravaszul elve-
temült nőről, hol meg egyetlen moz-
dulattal frenetikus giccsparódiába for-
dítja saját ábrázolatait." De dicsérik 
Újlaki Dénest a „rabiátus férj", a 
„bumburnyák földbirtokos" szerepé-
ben, Hollбsi Frigyes, aki „az egykori 
parasztfigurák gesztusmaradványait is 
képes parodizálni", Szacsvay Lászlót 
„ügyefogyott titkár"-ként, aki ismer ő -
sünk „túl a darabon és játékon" is, a 
„slamposan kuvoid cselédrokon szere-
pében" Szirtes, Ágit, aki „hétköznapi 
kellemeket vesz mintául, és érett tech-
nikával élezi ki a paródiai hatást", 
akárcsak Dörmer György „szemforgató 
rendőr"-ként, Gáspár Sándor viszont 
azzal tűnik ki, hogy „ő  találja meg 
leginkább a próza- és énekszerep kö-
zötti zökken őmentes átjárást: operai 
gesztusai, német szavakat daráló rossz 
szokásai, átlátszó hazugságai igazi ke-
let-európai slemil figurává" teszi a 
földmérőt. Az előadás zenéjét Másik 
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János szerezte, s a ,,,dalok egy kicsit 
a Brecht—Weill-féle Koldusopera min-
tájára működnek: egyszerre parodizál-
ják a drámai tartalmat és a m űfajt". 
Székely László díszletei kiemelik a 
történet ,,környezetbeli forrásait": a 
„büdös hotelszobák, lepusztult vadász-
tanya, valamint a konyhaszagú urasági  
lak" kisszerűségét. Pilinyi Mária ru-
hái „alig fölstilizált, visel őjükhöz szer-
vült darabok". Egyértelm ű  dicséretet  
kapa fordító, mert segíti a játszható-
ságot, ritka stílusérzékkel bír, „szövege  
szinte rendez đi utasítás erej ű", „Kulan  
szövegét úgy hasonlítja magáévá, hogy  
nem lúgozza ki belőle az eredeti íze-
ket." 

SZÁZADSZOR A JATÉK A KAS-
TÉLYBAN — 1977. november 24-én  

tartották az Újvidéki Színházban  
Molnfir Ferenc Játéka kastélyban cí-
mű  háromfelvonásos „anekdotájának'" 
bemutatóját és mintegy nyolc és fél év 
múltán, 1986. március 23-án játszot-
ták századszor az el őadást. Minden-
képpen Olyan rekordról van szó, 
amelynek jelent őségét növeli, hogy az 
újvidéki magyar színház hetente csak 
kétszer tart el őadásokat, s hogy a  
többszörösen nagyobb évi el őadásšzám-
mal működő  társulatok is ritkán visz-
nek egy darabot száz estén közönség 
elé. A kritika annak idején igen jól 
értékelte Ljubomir Draikié belgrádi 
rendező  rendhagyó Molnár-interpretá-
lását, de ennél sokkalta fontosabb, 
hogy a közönség is elfogadta a hagyo-
mányostól eltér ő  megjelenítést, amely 
azonban azzal, hogy a molnári szín-
házi princípiumnak megfelel ően min-
denekelőtt a játékot, a játékosságot kí-
vánja hangsúlyozni, érvényesíteni, in-
kább tekinthet ő  szerzđhű  tolmácsolás-
nak, mint azoka megjelenítések, ame-
lyek megelégszenek a szavak, a szö-
veg szellemességével. Draikié ehhez il-
leszti a gesztusok, a cselekvés játékos- 

ságát, komikumát. A rendezđi szán-
dék értő  közvetítői a Játéka kastély-
ban színészei, elsősorban a korosodó 
hősszerelmest, Almádyt alakító Frenczi 
Jenő, aki széles gesztusokkal játszva  
el a nagy szavakat érzékelteti a figura  

kisszerűségét és egyben szánni való  
hódítói igyekezetét. Ha a szerelmi je-
lenetet — amit Draiskié nemcsak hogy  

nem függöny mögött, hangjátékszerűen  
játszat el, hanem üvegfal előtt kétsze-
resen is láthatóvá, s ezzel még leleple-
zőbben komikussá tesz — a kés őbbi 
próbával vetjük egybe, akkor válik 
nyilvánvalóvá, hogy a bonviván az 
életben is éppúgy szerepet játszik, 
alakít, minta színpadon. S ez több, 
mint stílusparódia, ez mára színészet 
önleleplező  gesztusa, szakmai önbírá-
lata is. S hogy a két jelenet valóban 
ellenállhatatlan, sikerük kirobbanó, 
abban egyenlő  része van a primadon-
nát azonos szinten és alapállásból ját-
szó F. Várady Hajnalkának. Tud szép, 
elkényeztetett, kacér, ostoba és ravasz 
lenni, s mindezt annak érdekében te-
szi, hogy ő  irányítsa kettejük kapcso-
latát, közben azonban éppúgy színészi 
természetrajzot ad, mint partnere. A 
bemutatóhoz hasonlóan lámpalázasan 
induló jubileumi előadás harmadik 
embere a buzgómócsing titkárt játszó 
Venczel Valentin volt, de friss színfolt 
maradt Pásthy Mátyás borravalóvadász  
lakája is. A szerzőtrióból Faragó Ár-
pád oldottsága, Fejes György funkcio-
nális zavartsága és Balázs Piri Zoltán 
ügyefogyott kétségbeesése jellemezte a 
századik megjelenítést. Az el őadás ter-
mészetszerűen kissé talán átalakult, de 
szinte semmit sem vesztett életreval б -
ságából, vérbeli színpadi komikumá-
ból, amihez a sikeres vendégjátékok  
mellett — ezek közül legszívesebben  
a bécsire emlékeznek — az újvidéki  
közönség kitartása és érdekl ődése is  
hozzájárult, éppen úgy, ahogy az el ő -
adás minden munkatársának igyeke-
zete, akiket a színház el őadás után 
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elismerđ  oklevéllel, a színházigényét 
ezúttal is bizonyító újvidéki közönség 
pedig tapssal jutalmazott. 

G. 

Április 6-a és 16-a között tartották 
meg Szarajevóban a kis- és kísérleti 
elđadások 27. fesztiválját, amelyen 14 
társulat. 16 elđadást vitt színre. A fesz-
tiválor4 négy belgrádi, három ljublja-
nai, két szkopjei és egy-egy nili, pril-
tinai, rijekai, szarajevói, újvidéki, ti-
togradi és varaždini színház mutatko-
zott be. Az Újvidéki Színház Varga 
Zoltán Búcsú című  drámáját vitte 
színre, Hernyók György rendezésében. 

SZLOVÉN NYELVI KALEVALA-
DRÁMA — Dani Zajc (1929) néhány 
kiváló költđi dráma szerz đje poétikus 
sorsdrámát írt a finnek nemzeti epo-
sza, a Kalevala motívumainak felhasz-
nálásával. Előbb arra gondolt, hogy 
dramatizálja az eposz egy vagy né-
hány epizódját, majd mind inkább sa-
játjaként élte át a Kalevala képzelet-
beli világát, s egyre több lehet őséget 
látott arra, hogy az eposz fikciójához 
saját képzeleteit kapcsolja, így jött 
létre a Kalevala alapján készült Zajc-
mű. Napjaink egyik legjelentđsebb szlo-
vén költđje a mű  egyéni vízióját nyújt-
ja ugyan, de a három fđszereplőt —
Lemminkinent, Ilmarinent és Veine-
möinent — átveszi az eposzból. Zajc 
műve, írja megjelenítése után róla Da-
ribor Foretić, a zágrábi Danas kriti-
kusa, mindenekelđtt költđi szimbó-
lumrendszerének szövevényével és ze-
neiségével tűnik ki. Az elđadás, a kri-
tikus szerint, kiváló. Sajátos, hogy 
színpadraállít6ja Meta Ho čevar, nap-
jaink egyik legismertebb, leginvenció- 
zusabb díszlettervez đje, aki a Szlovén 
Nemzeti Színház kistermében a „szín-
padi vizualitás csodáját" teremti meg. 
„Minimális dekorral, gyors színpadi 
változásokkal s a színpadi elemek köl-
tđi szépségével fejezi ki csodálatos er đ -
vel Zajc költđi és a Kalevala mitikus 
világát." Kalevalájáért Dani Zajc 
Grum-díjat kapott. 

Df JAK, ELISMERÉSEK — Miros-
lav Krleža hagyatékából és a szerz ő i 
jogok egy részébđl a Horvát íróegye-
sület Krleža-alapítványt létesített. Az 
új irodalmi díjakat négyévenként íté-
lik majd oda a Horvát SZK terüle-
tén kiadott legjobb esszé-, próza-, drá-
ma- és verskötetért, valamint az or-
szágban megjelent legjobb könyvért, 
műfajra való tekintet nélkül. Az ala-
pítványból ezenkívül díjazzák majd 
a külföldi Krleža-fordításokat, a Krle-
ža-életmű  kutatására ösztöndíjat léte-
sítenek, s jutalmazzák az író életm ű-
vével foglalkozó tanulmányokat, mű -
veinek fordításait és a kiadói tevé-
kenységet is. A Krleža-alapítvány dí-
jait már az idén kiosztják az elmúlt 
négy évben megjelent alkotásokért. 

Az idei Sztrugai Költészeti Esték 
irodalmi díját, az Aranykoszorút Al-
len Ginsbergnek ítélte oda a rendez-
vény tanácsa. A díjat az amerikai köl-
tđ  műveinek kivételes m űvészi érté-
kéért, valamint az amerikai és általá-
ban a modern költészethez való hoz-
zájárulásáért kapta. Alin Ginsberg 
mindig is az emberi létezés legfonto-
sabb, egzisztenciális kérdései, az em-
beri méltóság és identitás után kuta-
tott műveiben — álla tanács jelenté-
sében. 

A Hfd Szerkeszt đtanácsa által ki-
nevezett bíráló bizottság (Fehér Ferenc, 
Fekete J. József, Juhász Géza, Petko-
vics Kálmán és Utasi Csaba elnök) 
1986. március 4-ej, 14-ei és 17-ei ülé-
sen megvizsgálta a jugoszláviai magyar 
írók 1985. január 1-jétđl december 
31-éig megjelent műveit. 

A bíráló bizottság egyhangúlag úgy 
döntött, hogy az 1985. évi Híd Iro-
dalmi Díjat Németh István Hegyom-
lás című  novelláskötetének ítéli oda. 

A Hegyomlás novelláit nyelvi tisz-
taság, erő  és kifinomult formaérzék 
jellemzi. A világunkból vett emberi 
sorsok felvonultatásával Németh Ist-
ván kiteljesíti azoknak a figuráknak 
a körképét, amelyek kezdett ől fogva 
végigkísérik frásm űvészetét — áll a 
jegyzđkönyvben. 
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A Vajdasági Művelődési Közösség  
a Kultúra Szikrái elnevezés ű  díját a  
múlt évben kifejtett tevékenységéért a  
14. vajdasági szlоvák rohambrigád ne-
vét viseld petrđcei énekcsoportnak, a 
mitrovicai Sirmium Cantorum ének-
karnak, az újvidéki Tankönyvkiadó 
Intézetnek és a Peéinci Partizánta-
nácskozás nevű  művelődési otthonnak 
ítélték oda. Az amat őrizmus fejlesz-
téséért Pfaf Mihály bezdáni közéleti 
dolgozót díjazták, elismerésben része-
sült még Boško Zeković, az újvidéki  
bábszínház nyugalmazott igazgatója,  
Moják Aranka keramikus, Melanija  
Falovié írónő, Slobodan Bursaé kar-
mester és Franjo Kneževi ć  zenetanár. 

A Vajdasági iljságírók Egyesülete 
életműdíjban részesítette Miroslav An-
tićot, a Dnevnik napilap neves pub-
licistáját. „Miroslav Antié elkötelezett 
munkásságával 30 éven át gazdagí-
totta a vajdasági és a jugoszláv újság=  
írást. Tehetségét leginkább riporter  

ként csillogtatta. Több száz riportjá-
ban az élet keser űségeit az egyszerű  
örömöket egyedülálló módon szólal-
tatta meg. Ő  volt az els ő  főszerkesz-
tője a Ritam c. lapnak, mely az els ő  
olyan lap volt, amely a televízióról és  
a művészekről szólt, majd felújította  
a Neven című  gyermeklapot" — in-
dokolta meg döntését a zs űri. A Vaj-
dasági Újságivók Egyesületének díját  
1986. március 26-án Titoverbászon  
Irina Hardi Kovačević, az Egyesület  
elnöke adta át.  

KIALLÍTAS —Március 28-án Bu-
dapesten megnyílt A népm űvészet Ju-
goszláviában című  vándorkiállítás.  A 
zágrábi, belgrádi, újvidéki és ljublja-
nai múzeumok anyagából összeállított  
tárlatot Debrecenben, Miskolcon és  
Salgótarjánon mintegy 35 000 ember  
tekintette meg. Az eddigi legteljesebb  
jugoszláviai népművészeti kiállítást  
május 25 -éig tekinthetik meg a buda-
pesti érdeklődők.  
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Josíp Broz Tito összegy űjtött művei XX. 
Bognár Antal: Almok a halálban (regény) 
Kopeczky László: Hímzett pogácsa (kisregények) 
Gion Nándor: Angyali vigasság (novellák) 
Németh István: Hegyomlás (novellák) 
Tolnai Ottó: Gyökérrágó (versek) 
Kontra Ferenc: Fehér tükrök (versek) 
Deák Ferenc: Árnyjáték (filmforgatókönyvek, tévéjátékok) 
Gerold László: Színházesszék 
Biri Imre: Koszxolányi Dezső  (tanulmány) 
Thomka Beáta: A pillanat formái (tanulmány) 
Fekete J. József: Olvasat (esszék Szentkuthyról) 
Ágoston Mihály: Helyesírásunk hiteléért (tanulmány) 
Petkovics Kálmán: A 7 Nap útja (sajtótörténet) 
Jung Károly: Táltosok, ördögök, garabonciások (tanulmányok) 
Katona Imre—Lábadi Károly: Szedem szép rózsámat (drávaszögi 

gyűjtés) 
A JKSZ KB 22. ülése 
A JKSZ KB 23. ülése 

Megjelenés előüt: 

Bogdán f i Sándor: Éjszakák (novellák) 
Kalapis  Zoltán: Régi bácskai és bánáti utazók (útleírások) 
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