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GYÓGYTEÁK ÉS LŐFEGYVEREK  

GION NÁNDOR  

A szép arcú guberálóasszony, miután Ervin nevű  férjét, a Szivárvány  
Harcosát felel őtlen suhancok egy kocsma el őtt leütötték, napokig nem  
jött fel M. 10116 János lakásába, még az ablaka felé sem nézett, hajlon-
gott a szemeteskannák felett, gyűjtötte és rakta a zsákba a kenyérdara-
bokat, aztán vitte haza a hulladék kenyeret a disznainak, amitől a disz-
nók bizonyára szépen híztak, M. H. János azonban nagyon elszomoro-
dott, nem értette, hogy miért neheztel rá a szép arcú guberálóasszony,  
hiszen M. H. J. igazán nem tehetett r бia, hogy Szivárvány Ervint arcba  
verték ott a kocsma előtt, Ervin a maga szelíd módján ugyan, de mégis  
majdnem kihívóan viselkedett, ezüstláncon a nyakában lógott a Szivár-
vány Harcosainak a fegyvere, a széttárt szárnyú kis fehér madár, amely  
a híres mester, a Nagy Fehér Madár szerint a szemekb ől lövellő  gyűlö-
letet szeretetté változtatja, és visszasugározza a gy űlölködđre, amitől  
azt is elönti és ellágyítja a szeretet, Ervin mély meggyđzđdéssel hitt eb-
ben, felszólította háta legizgágább fiatalembert, hogy nézze mer ően  a 
kis fehér madarat, az megnézte a madarat, majd leütötte Szivárvány  
Ervint, sót valaki még M. H. J.-t is oldalba rúgta kétszer, amikor meg-
tudták, hogy M. H. J. is horda zsebében egy kis fehér madarat. A vere-
kedđs suhancok nem szerették a madarakat, vagy talán a háborús han-
gulat miatt viselkedtek olyan harciasan, bármiért is történt a sajnálatos  
eset, M. H. J. nem tudta megvédeni Ervint, a fiatalok túl sokan voltak,  
és bukósisak volt mindegyiknek a fején, đ  azonban így is megtett min-
dent Ervinért, bevezette a kocsmába, rumot itatott vele, aztán hazave-
zette, másnap pedig, bár még mindig fájt az oldala, és nemigen bízott  a 
Szivárvány Harcosainak fegyverében, cukorspárgára fűzte a csontból  
készült kis fehér madarat, amelyet Ervintől kapott ajándékba, és a nya- 
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kába akasztotta. Igaz, a baltáját is el ővette a szekrényb ől a fényképal-
bumok és a levendulászacskó mell ől, és az ablakpárkányra helyezte, de 
nem azért, hogy elriassza a szép arcú guberálóasszonyt, és ezt az asz-
szony is jól tudhatta, mégsem jött fel hozzá napokig, M. H. J. meg egy-
re szomorúbb lett, és ha szomorú volt, az írás is nehezen ment neki, Pe-
dig folytatnia kellett az Izsakhárról szóló regényt, de 6 csak bánatosan 
ült az íróasztalnál, bámulta az üres papírlapokat, a Szivárvány harcosa-
inak a fegyvere csüggedten lógott a nyakában. Id őnként gyógyteát fő-
zött magának, a gyógyteát is Ervint ől kapta, de most ez sem segített 
rajta. 

Persze nemcsak a szomorúság miatt nem ment az írás. Izsakhár az 
előző  fejezetben öszvéreket vásáralt, és most földet kellett volna m ű-
velnie a messzi bibliai vásárról hazahajtott öszvérekkel, M. H. J. azon-
ban, akárcsak az öszvérekr ől, keveset tudotta sivatagi és félsivatagi föl-
dek műveléséről is, erre nagyon kevés szakszerű  utalást találta bibliá-
ban, idevágó szakkönyvei nem voltak, és hozzáért ő  emberekkel sem 
beszélt a sivatagi földek és egyáltalán a földek megm űveléséről, a bib-
liáról is csak a szép arcú guberál бasszonnyal beszélgetett néha, és egy-
szer régen Pásthy Mária nénivel, egy jólelk ű, halk szavú бregasszony-
nyal. Pásthy Mária néni valamikor M. H. J. lakását takarítgatta, egy al-
kalommal be is meszelte a falakat, és befestette az ajtókat és az ablako-
kat a férje segítségével, a férje is nagyon rendes öregember volt, sokdi-
optriás szemüveget hordott, és 6 is halkan beszélt. M. H. J. akkor leül-
tette a két öreget, kifizette a munkájukat, és adott nekik ajándékba egy 
vadonatúj képes bibliát, szép nagy könyvet, amelyben színes képek vol-
tak, és nagy betűkkel voltak átmesélve a bibliai történetek. Az öreg há-
zaspár meghatódott, lapozgatták a képes bibliát, elmondták, hogy örök 
életükben szegények voltak, sokat kellett dolgozniuk, nem volt idejük 
olvasni, pénzük sem tellett könyvekre, még bibliára sem, M. H. J. pedig 
jólesően szemlélgette a két jólelk ű  embert, és arra gondolt, hogy ha 
szegényen is, de mégis boldogan élték le életüket. Pásthy Mária néni 
később is eljárt lakást takaritani, közben elolvasta a képes bibliát, és 
amikor M. H. J. megkérdezte, hogy mi a véleménye, könnybe lábadt a 
szeme, és csak annyit mondott, hogy 6 az egész bibliából csupán azt a 
tanulságot vonta le, hogy az emberek mindig gyilkolták egymást. M. H. 
J. nem értette, hogy miért könnyezik az öregasszony, de azután egy al-
kalommal el kellett utaznia valahová hosszabb id őre, és át akarta adni 
a lakás kulcsát Pásthy Mária néninek, mire az riadtan tiltakozott, 
mondván, hogy esetleg történhet valami a lakásban, és akkor đ  ismét 
börtönbe és bíróság elé kerül. Hogyhogy ismét, kérdezte meghökkenve 
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M. H. 3., mire az öregasszonynak újból könnybe lábadta szeme, és el-
mondta, hogy ő  a férjével volt már vizsgálati fogságban, mert agyonver-
ték egyszülött fiukat. A fiuk ugyanis iszákos, rossz természetű  legény 
volt, éjszakánként részegen járt haza, és rendszeresen verte szüleit, 
pénzt követelt tőlük, nekik meg kevés pénzük volt, a fiú évekig verte 
őket, aztán egy éjszaka elkeseredésükben botokkal agyonverték a fiút. 
Akkor vizsgálati börtönbe és a bíróság elé kerültek, ahol fölmentették 
őket, mert a szomszédok is tanúsították, hogy a fiuk hogyan kínozta és 
sanyargatta a két öreget éveken keresztül, de ők azóta kerülnek min-
den kellemetlenséget, még beszélni is csak halkan beszélnek. M. H. J. 
ennek hallatán már majdnem megértette, hogy az öregasszony miért 
könnyezte meg a képes bibliát. Pásthy Mária néni ezek után hamaro-
san meghalt agyvérzésben, M. H. J. még sokáig jó szívvel emlékezett 
rá, és most, hogy eszébe jutott vélekedése a bibliáról, arra gondolt, 
hogy Izsakhár esetleg háborút is kezdhetne valamelyik szomszédja el= 
len, és akkor nem kellene földet m űvelnie és egyéb fárasztó dolgokat 
végeznie, a háborúval mindent meg lehet magyarázni, azt is, hogy mi-
ért nem dolgozik az ember, és ürügyet is mindig lehet találnia háború-
ra, csakhogy Izsakhár sivatagi földjét minden oldalról testvértörzsek 
vették körül, északon Naftholi, keleten . Gád, északnyugaton Zebulon, 
délnyugaton Manasse nemzetsége élt, és Izsakhár nem akarta bántani 
saját véreit, bár Manassétól megpróbálhatott volna kijáratot kérni a 
tengerre, ez biztos háborúhoz vezetett volna, és Manasse egyébként 
sem tartozott Izsakhár kedvenc unokaöccsei közé, de mégiscsak József 
fia volt, és József ellen már amúgy is nagy gonoszságot követtek el egy-
szer, többé még a leszármazottait sem akarta bántani Izsakhár, bár-
mennyire is vágyott a tengerre. Így hát Izsakhár végül mégis kivezette 
az öszvéreket a karámból, és elkezdte szántania sivatagi és félsivatagi 
földet. Kissé kedvetlenül indulta munka, meleg volt azon a homokos 
bibliai tájon, Izsakhár emberei is kedvetlenül álltak a faekék mögé, 
vagyis eléggé nehézkesen kezdődött a regény hetedik fejezete, és akkor 
valaki becsöngetett M. H. J. lakásába. 

M. H. J. egyszerre felvidult, örült, hogy abbahagyhatja a regényírást, 
és azt hitte, hogy a szép arcú asszony jött fel hozzá. De az ajtó el őtt egy 
bajuszos, marcona képű  férfi állt, és hangosan szuszogott. 

Maga közgazdasági szakember? — kérdezte a marcona férfiú. 
Nem vagyok közgazdasági szakember — mondta M. H. J. — Mosta-

nában mezőgazdasággal foglalkozom, de nem sok sikerrel. 
Ebben az épületben lakik egy kiváló közgazdasági szakember. Ugy 

hívják, hogy Kameni. Lejártam a lábamat ezeken az átkozott lépcs ő- 
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kön, de nem találom. A térdem meg egyre jobban fáj, tegnap ugyanis  
leestem a létráról, amikor a polcokat festettem a boltban.  

— Jбјјбn be, üljön le, és pihentesse meg a térdét — invitálta M. H. J.  
A bajuszos, marcona férfid besántikálta lakásba, leült az ír бasztallal  

szembeni székre, hasas aktatáska volt nála, azt az ír бasztalra tette, ki-
nyitotta, és kivett belđle egy papírlapot, letette az asztalra, és azt  
mondta:  

Ezt a címet kaptam. Azt mondták, hogy itt egy kiváló közgazdász  
lakik.  

M. H. J. leült az írбasztal mögé, félretolta Izsakhárt, egy pillantást  
vetett a papírra, aztán a nyitott aktatáskára bámult, a táska tele volt  
pénzzel, méghozzá csupa nagy címletű  bankjegyekkel.  

— A cím stimmel — mondta M. H. J. kissé akadozó nyelvel, mert  
ennyi pénzt még nem látott életében. — Ez tényleg a mi épületünk.  
Legjobb lesz, ha becsđnget minden lakásba, biztosan elđkerűl majd  a 
szakember.  

A bajuszos férfi viszont eközben észtevetté a baltát az ablakpárká-
nyon, ettđl az arca már kevésbé látszott marconának, és mintha meg-
bánta volna, hogy kinyitotta a táskáját.  

Miért van az a balta az ablakban? — kérdezte gyanakodva.  
A szemközti épűletbđl valaki idđnként távcsđvel figyeli az ablako-

mat — magyarázta M. H. J. — Idegesít, ha távcsđvel figyelnek, ezért rak-
tam oda a baltát, hátha ez megriasztja az illet đt.  

— A mai idđkben ehhez már kevés a balta — mondta a bajuszos férfi. —
Pisztolyt vagy puskát kell kirakni az ablakba. Szerezhetek magának  
pisztolyt, ha akarja.  

Maga fegyvercsempész?  
Kereskedđ  vagyok. Három boltom van, és eddig óriási hasznot hoz-

tak. Tele vagyok pénzzel, láthatja. De nem tudom mire költeni a pén-
zemet. Nincs áru a piacon. Feldarabolják ezt az országot, mindenfelé  
határokat húznak. Háború lesz itt hamarosan. Puskákat, pisztolyokat  
és egyéb lđfegyvereket kell adni-venni.  

(ryógyteákat nem árul a boltjaiban? — kérdezte M. H. J.  
Ma már rendes gyógyteákat sem lehet beszerezni — legyintett a ke-

reskedđ .  
- Van egy barátom, aki kiváló gyógyteákat készít a Nagy Fehér Ma-

dár receptje szerint. Ervinnek hívják a barátomat, és a Szivárvány Har-
cosa. Kis fehér madarakat is farag csontokból, ezek a kis fehér mada-
rak a Szivárvány Harcosainak a fegyverei. Itt lóg egy a nyakamban.  
Nézze merđen, aztán mondja meg, hogy mit érez.  
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— Semmit sem érzek.  
— A Szivárvány Harcosainak fegyvere szeretetté változtatja a gy űlöle-

tet — mondta M. H. J. — A Nagy Fehér Madár állítja ezt, és neki mindig  
igaza van.  

— Ki az a Nagy Fehér Madár, és kicsodák a Szivárvány Harcosai?  
— A Nagy Fehér Madár próféta, költđ  és csodadoktor. Tudja, hogy  

mit hoz a jövđ, gyönyörű  verseket ír, és ismeri a gyógynövények titkait.  
A Szivárvány Harcosai is ismerik a gyógynövények titkait, mert 6k a  
Nagy Fehér Madár tanítványai.  

— A csontfehér madarakból nem sok hasznot lehet húzni — mondta  a 
bajuszos kereskedő  —, a gyógyteák viszont érdekelnek. Mire jók ezek  a 
gyógyteák?  

Megnyugtatják az idegeket, és kiirtják a szívekb ől a kegyetlenséget  
— mondta M. H. J.  

A kereskedđ  hosszasan elgondolkozott, közben a bajuszát simogatta.  
— Lőfegyverek és gyógyteák, amelyek kürtfák a szívekb ől a kegyetlen-

séget — dünnyögte maga elé. — A kettđ  szépen elférne együtt. 36 üzletet  
csinálhatnánk. Mondja meg a barátjának, hogy hívjon fel telefonon  
ezen a számon.  

Felkapta M. H. J. golyóstollát, maga elé rántott egy üres papírlapot,  
amelyre Izsakhár verítékes földművelési munkáját kellett volna leírni,  
és gyorsan odafirkantott egy telefonszámot. Aláírta, hogy: Gashi.  

— Engem Gashinak hívnak — mondta — Szóljon a barátjának, hogy hívjon  
fel. Azt hiszem, a közgazdasági szakembernek is tetszeni fognak a gyógyteák.  

— A kđzgazdászt még meg kell találnia — figyelmeztette M. H. J.  
— Máris megyek megkeresni, megpihent mára térdem — mondta  a 

kereskedđ, aztán bekattintotta pénzzel megtömött táskáját, és kissé bi-
cegve kiment a lakásból. M. H. J. sóvárogva nézett utána, sajnálta,  
hagy nem nézhette tovább azt a rengeteg pénzt, amit a Gashi nevű  ke-
reskedđ  a háborús hangulat miatt nem tudott elkölteni.  

És akkor végre becsöngetett hozzá a szép arcú guberálóasszony. Ott  
állta savanyó szagú, szeméttót eІ coszolódott ruhájában, és szemrehá-
nyóan nézett M. H. J.-re. M. H. J. igy is megörült neki, megragadta  a 
kezét és szinte berántotta a lakásába, és gyorsan bezárta az ajtót. Az  
asszony nem tiltakozott, de továbbra is szemrehányóan nézett rá.  

—  Tönkretette a férjemet — mondta.  
— Én? —csodálkozott M. H. J. —Egyetlenegyszer láttam csak a férjét.  

De akkor rákapott a szeszes italra.  
—  Mindössze három pohár rumot itattam meg vele, miután betörték  

az orгát. Azután szépen hazavezettem.  
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A férjem azelđtt csak gyógyteákat ivott, de amióta maga rákapatta 
á szeszes italra, rumot önt a gyógyteába, és úgy issza. Meg egy test đrt is 
fogadott maga mellé, egy kivénhedt rend őrt, aki pisztollyal járkál a há-
zunkban. Nem szeretem, ha idegen emberek pisztollyal járkálnak a há-
zamban. 

Hadd járkáljon, ha megfizetik — mondta M. H. J. — És van mib ől 
megfizetniük. A disznóhizlalás jó1 jövedelmez. 

Engem a férjem állapota aggaszt igazából — mondta gondterhelten 
az asszony. — Néha az az érzésem, hogy nem bízik mára Szivárvány 
Harcosainak a fegyverében. Tal án a Nagy Fehér Madárban is megren-
dült a hite. 

M. H. J. felmutatta a nyakában lógj kis fehér madarat, és ezt mond-
ta: 

Majd én visszatérítem Ervint a helyes útra. Ismét hinni foga Nagy 
Fehér Madárban. De most már dobja le magáról ezt a b űzös ruhát, fü-
rödjön meg, és aztán majd kedvesek leszünk egymáshoz, mint régen. 

Hogyan fogja visszatéríteni férjemet a helyes útra? 
Majd meglátja. Most vetkđzzön le. 

Az asszony ekkor bevonult a fürdőszobába, levetkőzött és lezuhanyo-
zott, aztán kijött tisztán és meztelenül, M. H. J. már az ágyban várta, és 
ismét kedvesek voltak egymáshoz, mint régen. Az asszony már nem né-
zett rá szemrehányóan, még a regény fel ől is érdeklődött. 

— Mit csinál most Izsakhár? — kérdezte. 
Kínlódik szegény. Szántja az öszvérekkel a silány sivatagi földet, de 

még azt sem tudja, mit fog vetni a felszántott földbe, mivel én nem na-
gyon értek a földműveléshez. 

— Alig tud valamit Izsakhárról, alig tud valamit az öszvérekkđl, nem 
ért a földműveléshez. Lehet, hogy nem Izsakhárról kellene regényt ír-
nia: 

Izsakhámak jutotta legmostohább sorsa bibliai testvérek közül — 
mondta M. H. J. — Írnom kell róla, hogy utólag megszépítsem az éle-
tét. 

Mikor fog segíteni a férjemen? — kérdezte az asszony. 
— Akár még,m.a — mondta tettre készen M. H. J. — Most jókedv ű  va-

gyok, mert maga visszatért hozzám. Ilyenkor mindenkin tudok segíteni. 
A továbbiakban még Izsakhár is lelkesebben fogja túrnia földet, mint 
eddig. 

Ezután fürgén kiugrott az ágyból, felöltözött, és nyakába akasztotta a 
Szivárvány Harcosainak fegyverét. Az asszony is felöltözött, és szem-
mel látható elégedettséggel vette tudomásul, hogy M. H. J. nyakában 
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hordja a kis fehér madarat, a baltát furcsamód nem vette észre az ab-
lakpárkányon, M. H. J. örült ennek, mert tudta, hogy a guberálóasz-
szony nem szereti a gyilkolásra alkalmas szerszámokat, és mindenféle 
fegyvertđl irtózik. 

A ház előtt M. H. J. vállára dobta a nehéz kenyereszsákot, tudta, 
hogy elég hosszú és keserves út vár rá, a nehéz kenyérdarabok alatt 
megfájdulnak majd a hátizmai, de most ezt sem bánta, jókedv ű  volt, és 
a nap is szépen sütött, a világ egyáltalán nem látszott olyan vészterhes-
nek, mint amilyennek a Gashi nevű  marcona kereskedđ  mondta, aki 
közeli háborút jósolt, amiért a rengeteg pénzét nem tudta mostanában 
elkölteni. Szótlanul mentek az asszonnyal a bérházak között, mire a 
külváros és a kertes házak közelébe értek, már tényleg fájtak M. H. J. 
hátizmai, a vállát felhorzsolták a keményre száradt kenyérdarabok, és 
ekkor megjelent néhány motoros fickó is, mindegyiknek bukósisak volt 
a fején, hangosan bömböltették a motorkerékparokat, lehet hogy ép-
pen đk lapították szét Szivárvány Ervin orrát, és ők rugdosták oldalba 
M. H. J.-t, a bukósisakban nemigen lehetett felismerni őket, és M. H. 
J. már majdnem megbánta, hogy nyakába akasztotta a kis fehér mada-
rat, amely most, kenyérhordás közben felt űnően himbálódzott a mel-
lén. Nem történt azonban semmi kellemetlenség, minden baj nélkül 
megérkeztek a guberálóasszonyék szép kertes házához. 

A ház előtt a kertben egy barázdált arcú, magas, sovány férfi tüstén-
kedett, egy bográcsban kevergetett valamit, a bogrács alatt t űz égett, 
de a lángok alig látszottak a napsütésben, bár a nap ekkor már lemen đ-
ben volt, és halványabban sütött, mint amikor M. H. J. vállára vette a 
nehéz zsákot a bérházak között. A sovány férfi ingujjban szorgosko-
dott, hátul az övében a gerince tájékán pisztoly volt bedugva a nadrág-
szíja mögé. Ő  volt tehát Ervin testđre, fölegyenesedett, amikor M. H. J. 
belépett a kapun és letette a kenyereszsákot, bizalmatlanul méregette 
M. H. J.-t, de azért kezet nyújtott neki, és azt mondta: 

Péterfy Sándor vagyok. Kiszuperált rend őr. Iszákosság miatt nyug-
díjaztak. De a pisztolyomat meghagyták, s még mindig nagyon jól tu-
dok lőni, otthon van három vadászpuskám is, rendszeresen vadászom, 
és egyáltalán nem iszom, amióta nyugdíjaztak. 

Nekem egy baltám van otthon — mondta M. H. J. — De nem bán-
nám, ha lenne egy vadászpuskám is. 

Nem való az mindenkinek a kezébe — mondta szigorúan Péterfy Sándor. 
M. H. J. a bogrács felé mutatott. 
— Amikor legutóbb itt jártam, ezen a helyen egy agyonvert sündisznó 

hevert. 
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A sündisznó emlitésére az asszony gyorsan eltűnt a ház mögött, bizonyára  
a disznókat ment megetetni, Péterfy Sándor meg fenyeget ően a háta mögé  
nyúlt, nyilván a pisztolya agyát tapogatta, és fenyegetően azt mondta:  

Amíg én itt vagyok, addig ebben a házban senkit sem fognak bánta-
ni. Még egy sündisznót sem. Maga kicsoda tulajdonképpen?  

Ervin barátja vagyok — mondta M. H. J. — Egyszer megmentettem  
Ervint, amikor garázda suhancok támadtak rá.  

Péterfy Sándor most már kevésbé látszott bizalmatlannak, a kezét is  
levette a pisztolyról.  

Birkapaprikást főzök — mondta. — Szereti a birkapaprikást?  
Nem. Kellemetlen szaga van.  

— Az én paprikásomnak nincs kellemetlen szaga. Ha itt marad vacso-
rára, meggyőződhet róla.  

Hol van Ervin? — kérdezte M. H. J.  
— Azt hiszem, a nappali szobában teázik — mondta Péterfy Sándor.  
M. H. J. bement a házba, és bement a tágas nappali szobába. Szivár-

vány Ervin tényleg ott teázott, kényelmes fotelben ült az alacsony asz-
tal mellett, előtte egy csészében tea gőzölgött, M. H. J. enyhe rumsza-
got érzett a levegőben. Ervin felállt, sötétbarna tógaszer űség volt rajta,  
a nyakában most is ott lógott ezüstláncon a Szivárvány Harcosainak  
fegyvere, az orra ragtapasszal volt leragasztva, ett ől igencsak szomorú-
nak látszott, M. H. J. arra gondolt, hogy đ  maga is ilyen szomorú lát-
ványt nyújthatott, amikor nem tudott mit kezdeni Izsakhá ггal és az ösz-
vérekkel, csakhogy Ervinnek csupán a leragasztott o rra volt szomorú, a  
szeme vidáman csillogott, és mosolyogva mutatott M. H. J. mellére.  

Örülök, hogy a nyakába akasztotta a kis fehér madarat.  
Hiszek a Szivárvány Harcosainak fegyverében — mondta M. H. J. és  

megpróbált komoly maradni, mert ily módon is vissza akarta téríteni  
Ervint a helyes útra.  

A Szivárvány Harcosainak fegyvere, sajnos, nem minden esetben  
hatékony — mondta Szivárvány Ervin, de nem látszott boldogtalannak.  
— Az elvakult gyűlölet annyira vak, hogy nem érzi a kisugárzó szeretet  
erejét.  

Járt ma nálam egy szőrös szívű, gyanakvó természetű  kufár —  
mondta M. H. J. — Megnézte a kis fehér madarat, és szemmel látható-
an megenyhült a tekintete.  

Ennek örülök — mondta Ervin, és talpon állva hörpintett a teájából.  
Aztán megkérdezte M. H. J.-t: — Kér teát?  

Kérek — mondta M. H. J. — A Nagy Fehér Madár gyógyteája kiirtja  
szívemből a kegyetlenséget.  
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— Rummal kéri a teát? 
Igen. 

— M. H. J. leült egy kényelmes fotelba, Ervin pedig rumos gyógyteát 
hozott neki a konyhából, és visszaült a helyére, a másik kényelmes b đr-
fotelba. Csöndben iszogatták a rumos gyógyteát, Ervin egyre csillogóbb 
szemekkel nézett valahová M. H. J. feje fölé, és kés đbb azt mondta: 

A múltkor leírta nekem azt, hogy: „A fák télen fehérek lesznek, de 
nem halnak meg." Emlékszik? 

Emlékszem — mondta M. H. J. —Alá is írtam ezt a mondatot, ame-
lyet mellesleg maga diktált le nekem. 

Alaposan megvizsgáltam a kézírását — mondta Ervin. — Irigylésre-
méltóan szárnyaló a képzelete, de sohasem fog feljutni a csúcsra, mert 
kegyetlen napjaink visszahúzzák a földre, és tartósan elilltetik szívében 
a gyűlöletet. Korunk minden emberével ez történik, de magát különös-
képpen sajnálom, mert szebb id đkben rendkívüli dolgokat művelhetne. 

— A Nagy Fehér Madár gyógyteája segíthet rajtam — mondta M. H. J. 
—Bár nem hiszem, hogy tetszene neki, hogy rummal isszuk a teáját. 

Lehet, hogy a Nagy Fehér Madár sem tévedhetetlen — mondta Er-
vin. 

— Ne legyen kishitű  — mondta még mindig komoly arccal M. H. J. 
Maga a Nagy Fehér Madár tanítványa, a Szivárvány Harcosa, ismeri a 
jótékony gyógyfüvek titkát, és békességet teremthet maga körül. 

A minap eltörték az orrcsontomat — mondta Ervin. — Duhaj fia-
talemberek leütöttek, pedig a mellemen volta Szivárvány Harcosainak 
a fegyvere. 

A duhaj fiatalemberek nem ittak a Nagy Fehér Madár gyógyteájá-
ból — mondta M. H. J. 

Ekkorra már kiürültek a csészék, Szivárvány Ervin kiment a konyhá-
ba, és újból hozott rumos gyógyteát. M. H. J. úgy érezte, most már rá-
térhet jövetelének és mondanivalójának eredend đ  céljára. Elđvette 
zsebébđl a papírlapot, amire a Gashi nev ű  marcona kereskedđ  felírta a 
nevét, és a telefonszámát, a papírlapot Ervin elé tette, és azt mondta: 

Ismerek egy Gashi nevű  kereskedđt. Ugyes, mozgékony ember, há-
rom boltja van és rengeteg készpénze, de nem tud mit vásárolnia ren-
geteg pénzén, mert a nyugati országrészek határai mindinkább lezárul-
nak, leáll az áruforgalom, és szerinte hamarosan polgárháború lesz. 
Idegnyugtató és békességet árasztó gyógyteákra lenne szüksége, tulaj-
donképpen a Nagy Fehér Madár gyógyteáira, amelyek kiirtják a szívek-
bđl a gyűlöletet és a kegyetlenséget, és talán megakadályozzák a hábo-
rút. Bármikor felhívhatja ezen a számon. 
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Ervin hosszasan nézegette az eléje rakott papírlapot, és megállapí-
totta: 

A számok és az aláírás alapján az illető  korlátolt szellemiségű  és ra-
vaszkodásra hajlamos ember. 

Bármilyen mennyiségben hajlandó felvásárolnia békességet árasz-
tó gyógyteát — mondta M. H. J. 

Ervin kinézett az ablakon, és azt mondta: 
—Alkonyodik. Maradjon nálunk vacsorára. A test đröm remek birka-

paprikást fđz kinta kertben. 
M. H. J. elfogadta a meghívást, elégedetten iszogatta a rumos gyógy-

teát, biztos volt benne, hogy még ezen az estén visszatériti Szivárvány 
Ervint a helyes útra, és akkora szép arcú asszony máskor is eljön hoz-
zá, és kedvesen fog viselkedni. 

Az asszony közben megetette a disznókat, átöltözött tiszta és frissen 
vasalt ruhába, és megteritett az ebédl đben. Mire besötétedett, Péterfy 
Sándor behozta a bográcsot a kertb đl. Remek birkapaprikást főzött. 
Egyáltalán nem volt kellemetlen szaga, M. H. J. sokat evett a birkahús-
ból, és egy pillanatra arra gondolt, hogy Izsakhár talán több figyelmet 
szentelhetne a birkatenyésztésnek, a silány sivatagi földet az öszvérek-
kel a szolgái is művelhetnék, 6 meg a békés birkanyájak gyarapodására 
ügyelne. Csak egy pillanatra gondolt Izsakhárra, mert vacsora után na-
gyon megszomjazott, de a tiszta ruhába öltözött, takaros háziasszony 
csak vizet tett az asztalra, M. H. J. viszont szívesebben ivott volna bort 
vagy legalább sört. Ervin mintha kitalálta volna gondolatát, miután 
megtörölte a száját, és kipihegte magát, azt mondta: 

Elmehetnénk egy pohár sörre valamelyik kocsmába. 
Eddig sohasem jártál kocsmába — mondta ijedten az asszony, és 

rnár megint szemrehányóan nézett M. H. J.-re. 
Most elmegyek egy pofa sörre — mondta Ervin, és felállt. Sötétbar-

na tógájában olyan volt, mint egy jól táplált, elégedett szerzetes. 
Megint véres arccal fogsz hazajönni — mondta az asszony majdnem 

sírva. 
Nem fog véres arccal hazajönni, mert én mellette leszek — mondta 

Péterfy Sándor, és 6 is felállt, belebújta zakójába, és ezzel eltakarta a 
gerince mögött lapuló pisztolyt. 

M. H. J. is felállt, intett az asszonynak, hogy nyugodjon meg, rendben 
lesz minden, és szerette volna biztosítani róla, hogy Ervin hamarosan 
megjavul, de az asszony úgysem hitte volna el neki. Bánatosan nézett 
utánuk, amikor kimentek a házból. 

Abba a kocsmába mentek el, amely el őtt a múltkora sisakos fiúk 
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megverték Ervint és M. H. J.-t. A kocsmában most kevés vendég volt, 
đk hárman leültek egy sarokasztalhoz, rendeltek két korsó sört és egy 
üveg ásványvizet. M. H. J. és Ervin gyorsan megitták a sör űket, rendel-
tek újabb két korsóval. Péterfy Sándor kedvetlenül kortyolgatta az ás-
ványvizet. 

Akkor bejöttek a sisakos fiúka kocsmába. Sokan voltak és igen lár-
másak. Levették fejükről és egy asztalra halmozták a bukósisakokat, đk 
meg körülülték a többi asztalt, továbbra is lármáztak, és természetesen 
gyorsan észrevették Szivárvány Ervint. 

Már megint itt van a katolikus pap! — kiáltotta valaki. 
Erre csönd lett a kocsmában, az egyik fiú lassan felemelkedett a szé-

kéről, és lassan odajött M. H. J.-ék asztalához. Mutatóujjával Ervin 
mellére bökött. 

Megmondtam már, hogy dobd a szemétbe a madaradat. Nem sze-
retjük a madarakat sem a zászlókon, sem az emberek mellén. 

Ez a Szivárvány Harcosainak a fegyvere — mondta Ervin. 
Múltkor az orrodat törtem be, most pedig a fogaidat fogom kiverni 

— mondta a fiú. 
— Az ilyen izgága fickók el őbb-utóbb rosszul járnak — szólt közbe M. 

H. J. — Ismertem egy jóságos öreg házaspárt, azoknak volt egy ilyen 
rossz természetű  fiuk. Egy éjszaka botokkal đk maguk verték agyon a 
fickót, pedig egyszülött fiuk volt. 

A kötekedő  fiút nem hatotta meg a jóságos öreg házaspár története, 
végigmérte M. H. J.-t, és azt mondta: 

Látom, te is a nyakadba akasztottad a madarat. Megetetem veled a 
Szivárvány Harcosainak a fegyverét. 

Péterfy Sándor ekkora háta mögé nyúlt, el ővette a pisztolyát, és le-
tette az asztalra. Merev halszemekkel nézett a fiúra, ilyen merev hal-
szemekkel csak a rend őrök és a volt rendőrök tudnak nézni. 

Menjél innen, fiam — mondta csöndesen. 
A fiú nem ijedt meg. A pisztolyra mutatott, és vigyorogva megkér-

dezte: 
Ez játékpisztoly? 
Játszani is lehet vele — mondta Péterfy Sándor, és továbbra is me-

rev halszemekkel nézte a fiú arcát. Kezébe vette a pisztolyt, fékefordí-
totta, és elsütötte. 

Gonosz dörrenés hallatszott, a sisakokkal megrakott asztalról át-
lyukasztva repült le á legfels ő  bukósisak. Péterfy Sándor még egy-
szer elsütötte a pisztolyt, a bukósisakok szétgurultak a kocsma pad-
lóján. 
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—  fgy lehet játszani vele — mondta még mindig csöndesen Péterfy  
Sándor.  

A fiú hátrálni kezdett, még mindig megpróbált bátran viselkedni.  
—  Hamarosan mi is szerzünk pisztolyokat — sziszegte, de az arca falfe-

hér lett, és remegett a szája. Aztán gyorsan sarkon fordult. A barátai is  

felugráltak az asztalok mell đl, felkapdosták a szétgurult bukósisakokat,  

és valamennyien kiiszkoltak a kocsmából.  

Nagy csönd lett a két pisztolylövés után, és M. H. J. ztleg, jegyezte:  
Mégiscsak hatásosa Szivárvány Harcosainak a fegyvere.  
Néha egy pisztoly is kell hozzá — mondta Péterfy Sándor.  
Attól tartok, hogy ezek a fickók tényleg hamarasan szereznek ma-

guknak pisztolyokat — mondta M. H. János.  
Én még mindig jobban tudok célozni, mint đk — mondta Péterfy  

Sándor.  
Háború lesz hamarosan — sóhajtotta Szivárvány Ervin, — Holnap  

felhívom azt a Gashi nevű  kereskedőt. Rengeteg gyógyfüvet fogok  
összegyűjteni, mert rengeteg gyógyteára lesz sz űkség, hogy kiirtsuk  a 
kegyetlenséget a szívekb đl.  

M. Holló János elégedett volt magával, és elégedetten szemlélte Er-
vin aggódó arcát, A szép arcćt guberálóasszony tehát eZentűl is feljár  
majd a lakásába, és đ  jókedvűоn írhatja bibliai tárgyú regánуét.  

— lzsakh ir mostaцtól fogva több figyelmet szentel majd a juhtenyész-
tésnek, Lassan ballag majd a birkanyájak után, és békés estéken birka-
paprikást fđz a csillagos ég alatt,  

Nem ismerem az illetőt — mondta Pétоrfy Sándor —,  de bölcs ember  
lehet, ba ilyen életet választott magának,  

Ezután a pisztolyát gondosan visszahelyezte a gerince mögé.  



FEHÉR KÁLMÁN VERSEI 

VÉSZFORGATAG 

Fölröppen a cserépraj, és az égbe száll. 
A falu felett 
Cserép-tejút vörösen folydogál. 

Megadja magát a ház, 
Fölemeli három horogfaujját. 
A kakasűlđ  is szétveti két lábát, 
Egyfogú ácskapcsán Viktória hintázik, 
Forró szélben viháncol, 
Emelgeti piros szoknyáját. 

Fekete szögek sörényén éhes macska mászkál. 
Az elhagyatott udvarra nyivákol 
Új szent fekete oltáron. 

Még látszik a söprűfű  nyoma, 
Az udvar porában megtört hullámok, 
A kis és nagy vonalak gubanca körbe, 
Összefutnak: egy kéz markolja 
Az emésztőgödörben. 
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oктбвEкl ТАЈКЕР  

Orgonasípok szürke haját  
Világvégi kertemben  
Teregeti a téltemet đ .  

A házam elđtt,  
Hosszú fénybe ugrik  
A megriadt élet.  

Villanyt oltok.  
Hullanak, pattognak  
A piros cirokmagok.  

OTT, AHOL MÉG SZÓL A GITÁR  

Mandulaágra fölakadt plakát  
Foszlánya csörög. Küldetése tudatában  
Mick Jagger fél feje a sárban,  
Gitárját messze tđle  
Csapkodj ák a letérdelt szelek.  

Elhagyott vasámap hever az úton.  
S minta garatból,  
Ömlenek rá a búzaszemek  
A szétlđtt barikádokból.  

Idegen emberek az utcán.  
Eldobott szđlđfürtök — 
Szép szemük szanaszét gurul,  
Az elhagyott vasámap mellé,  
A kenyérsáncok alá,  
Mick Jagger gitárja után.  



HATÁRTÓL HATÁRIG 

SZATHMÁRIISTVÁN 

Az Egyházon keresztül mentünk. El đtte sokat jártunk megbeszélésre. 
Bonyolultnak tűnt. A lelkünket is mutogatni kellett. Nem tudom, 
mennyire bíztak bennünk. Mennyire hitték el a szándékot, az er đt. De 
azért gyűrtük, gombolyítottuk lefelé. És lelkiismeretünk tiszta volt. Mi 
legalábbis úgy éreztük. Alig múltunk el tizenhat. Tudtunk a „kinti" vi-
lágról. Ráéreztünk. Nagyon kevés kellett. Egy-két fogódzó. A többit 
már mi adtuk. A hullámhossz nem volt messze. Néha rá is álltunk. S őt 
túl is szaladtunk rajta. 

A hátizsákot a nagynénémtđl kaptam. Ez volt az elsđ  zsákom. Színe-
hagyott rongynak tűnt üresen. De ha kitömtem, telepakoltam, büszkén 
feszült. A világháborúból való. Melyikb đl? érdeklődtem, nem mind-
egy? volta válasz, egészen mindegy, bőrpántok lógtak rajta, meg rozs-
dás csatok, az ágyam mellé tettem, jó volt ott tudni. 

Július elején szálltunk vonatra. Akikkel együtt jártam, nem jöttek. A 
többieket nem nagyon kedveltem. Valahogy kiríttak. A kupéból és 
mindenből. Pattanásos arcuk, szürke szemük semmit sem mondott. 
Összevissza beszéltek. Mintha nem is sejtenék, hogy hova mennek. Ké-
sőbb láttam, korlátolt lelkük mindenhol megmarad. Ugyanaz marad. 
Nem voltak szomjasak. Nem szomjúhoztak. Talán csak a pénz kellett 
nekik, meg a fölvágás. 

Erdőket láttam a vonatból, és rohanó házakat. Majd jöttek a sz őlők. 
Az a magas, tornyos ház valamikor a rokonoké volt. Ott aludták ki a 
részegségüket a zenészek a hosszú szüret után. Közben forrta bor. 
Hallhatóan. És pezsgett a nyúzott álmokban minden. Másnapa kopasz 
szőlđ  remegett a szélben. Ez már csak a gerinc, mondogatták a roko- 



1064 	 HÍD  

fok, de azért imitt-amott még megcsillant egy fürt, egy alma. A körtefa  
ritkán termett. Az a böngész đknek jó lesz, toldották meg, és persze,  
hogy magukra gondoltak, a magányos délutáni sétákra a fo ггó homo-
kon, mert a meleg sokáig tartott egykoron, a titkos légyottokra az đsz-
szel, az éggel és a sűrű, mindig zúgó csenddel. Azonban tette az idđ  a  
magáét. Emígy is. Új emberek lepték el a határt. A síneken eddig nem  
látott mozdonyok pöfögtek, elvétve katonákat vezényeltek ki az akácos  
alá. És félénk lett a szó, a beszéd, félelmet ültettek fák helyett, és a ter-
més csak a rettegés lehetett. Olivzöld repülđk húztak el a torony felett,  
remegni kezdett a zsalugáter, a vakolatból lehullott egy-két darab. Az  
ágak közt tanyázó seregélyek hatalmas, komor felh đként röpültek tova.  
Beborul, higgyétek el, egészen, suttogták az asszonyok. Katonaládákat  
hoztak fel a férfiak a pincébđl, de elđbb nagyot húztak a kancsóból,  
majd még egyet és még egyet. Er đs, nagyon, talán most iszunk ilyet  
utoljára, fel se kellene menni, minek, itt jó, akárha bársonyban len-
nénk, de azért mégis másztak felfelé, szívükben a borg đzös világgal, er-
re emlékezem majd, csak erre, fogadkoztak. És volt, hogy sikerült is.  
Egyedül maradtak az asszonyok, és még egészen fiatalok voltak, hosz-
szú, selymes hajuk lobogott a szélben, és ha mégis, mindennek ellenére  
kisütött a nap, szemükben huncut fények futkostak, kergették egymást.  

És lassan elindulta háború. Sokféle zászló úszott a leveg đben, a nđk  
a nyitott ablakban álltak, és számolták ujjaikon az évek múlását. Néha  
jóképű, idegen arcok néztek vissza rájuk. Úgy, ahogy kell, és sima,  
fénylđ  bđrük bizsergett ekkor, és hiába fordultak el, a szoba felé, testük  
lassan lángba kezdett, és égett, égett éjszakákon át.  

Levelek jöttek. Rég elfelejtett szavak. Es esett a hó, ha tél volt. És  
volt halál és gyđzelem. Es amikor visszatántorgott az a pár élve maradt  
férfi, sok minden más volt már. Hiába pezsgett újból a bor, ért a sz đlđ,  
kékellett a szilva, valahogy idegenek lettek, és ez csak mélyült, terebé-
lyesedett. Már-már az „átkozott id đket" sírták vissza.  

A ház rogyadozni kezdett. Megdđlt a torony. A fafaragás elkorhadt.  
Gaz verte fel a tđkék táját. Hallani lehetett még egy-két eltévedt golyót.  
Ahogy röppen, vagy becsapódik a rücskös, ragyás kéregbe. Furcsa mene-
tek lopódzkodtak éjszakánként a másik világ felé. Talicskák, kiskocsik  
nyikorogtak, nyávogtak az ülepedđ  sötétben. A cigányok nem jártak ki  
már, a bor megsavanyodott és sohase lett olyan, er đs, mint amikor a ládá-
kat hurcolászták a férfiak. Elsđnek a létra tört el, majd utána fokozatosan  
minden. A hordók pántja fölengedett, és gurulni kezdtek a hordók, mint-
ha csak valami lejtđn lennének, és nekicsapódtak a penészes falnak. Öm-
lött belđlük a bora meztelen csigák halott testére.  
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El kellett adni a házat. A szőlőbe ma már más mászkál. Vonszolódik. 
Én ezt mindig csak a vonatból láttam. És a mozdony itt mindig sípolt. 

Ha felfelé mentünk, ha lefelé. De ez biztos csak a véletlen volt. Egysze-
rű  átfedés. 

És most is hallom az éles, süvítő  hangot. Itt a határ, mondja valaki. A 
határ. 

És azon túl látom a senki földjét. Olyan mint a többi. Ha az enyém 
lenne, mondogatom. Akkor senki Iennék, senki. És uralnám, gondoz-
nám, nagyon. Dédelgetném. Mérném, mint vagyonát a birtokosa. Mint 
fényüket a csillagok. 

Robusztus emberek jönnek. Lámpákkal, figyelemmel fölszerelkezve. 
Es világítanak, zörgetik a pléhb ől készült falat. Kopogtatják, akárha 
beteg lenne netán, sápkóros. Majd megyünk tovább, és én már kifelé 
állok nagyura. 

Az éjszakában hunyorgó fények futnak tova. Véres szemek bámulnak 
be a mocskos ablakon. Társaim alszanak mozdulatlanul. Arcuk fehér 
halotti maszk a benti fény miatt. Zakatol a vonat, csattognak a kerekei 
a lábunk alatt. Vágják, hasítják a kinti időt. Nézem a falon lógó képet, 
a csomagok himbálózását, a remeg ő, reszkető  ablaküveget, és sok min-
denre gondolok már, arra, ami otthon maradt, és ami majd jönni fog 
bizony, és érzem kettő  közt vagyok igazán, mint valami vergđdđ  híd, 
valami fölfoghatatlan átmenet, ami úgy köztesen semmire sem jó, túl 
fáradt már és túl gyenge még, érzem ezt, tudom ezt, mint valami kinyi-
latkoztatást, és rángatom az ablakot, az ajtót, de minek, hiába, a tudás, 
a megtapasztalás megvert, megáldott engem is. 

Olyan furcsa az arcod, mondják nekem reggel. A bélyeg, a bélyeg van 
kint rajta, nyögdécselném, de hagyom. 

Világos, széles pályaudvarok jönnek. Villogó üvegek. Ott fontosko-
dó, vörös szakállas féfiak búcsúztatnak valakit. Idegen hangok és ide-
gen szavak, csillogó, vakító feliratok, lárma és zsongás. Mintha üveg-
házban lennénk, fölöttünk talán az ég feszül, mint valami ősrégi vá-
szon, de nem reped, még nem, a vonat füstöl, a mozdony okád, párá-
ban, gđzben siklunk, megyünk tovább. És éj van újra és újabb határ, a 
nyelvet gyakorolom, öltögetem, de senki se látja. 

Falusi állomás, délelőtt, ki kell szállni, csak pár perc innen a város, a 
korszerű, a nagy. Itt mintha még tavasz lenne, h űvös szél fogad, a nap 
valószínűtlenül világos, az árnyékok mint óriás szepl đk a tiszta járdán, 
a távolban jelzőlámpa kattog. 

A menhely, a Ház nincs messze már. Agg, roggyant embereket lá- 
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tunk. Szemükben fölkavart pocsolya. Még a szaga is érz ődik, nagyon. 
Gondosan megnyírt parkban vagyunk. A zöldell ő  bokrok alján riadt, 
fekete madarak. Az úton, velünk szemben, egy hatalmas asszony ka-
pákat visz és gereblyét, a nyakára akárha csomót kötöttek volna, 
kockás köténye alól kibuggyannak a mellek, rázkódnak, minta vo-
nat, Piros gumicsizmában cuppog el mellettünk, és akkor még nem 
tudom, vele is dolgozom majd, sömörös kezéb ől veszem el a kenye-
ret, és hálás leszek neki nagyon, és azt a dudort is kibogoznám már, 
de nem engedi, mert akkor mi lesz, mi lesz, hisz jó ez így, ott süppe-
dezik el tehát a csikorgó, fehér, apró köveken, megcsap a föld szaga, 
a friss, zsíros földé, de más is belevegyült, akkor még ismeretlen, de 
később már ismert, hisz a temet őből jöhetett, a hantok közül, ame-
lyek nem voltak messze innen, ezektől a kicsi, zöld oázisoktól, vagy 
azok voltak az igaziak? nem tudom, és otthagyta asszonyszagát is, a 
többiek viccelődtek, azonban láttam rajtuk, lehet, hogy ők is rajtam, 
habár velem nem sokat törődtek, még azok sem, akiket úgy-ahogy 
elfogadtam, a zavart, a félelmet, az ismeretlenbe való menetei nyi-
lallásait, mert segíteni jöttünk ide, ahol a Nyugat volt, de semmi kö-
zelebbit nem mondtak akkor otthon err ől, nem a Nyugatról, arról 
nem is mondhattak volna, az nekem egyedül kellett, tanács, beavatás 
nélkül, hanem a munkáról itt, az emberekr ől, az ápoltakról, a ker-
tekről, a fákról, melyek egy világhoz tartoznak, eggyé állnak össze, 
erőssé, amit nekünk be kellett vennünk, mert másképp nem lehetett, 
csak ilyen áron, a maradás. Mert ha mi beleveszünk, elkószálunk 
benne, akkor kész, akkor nincs kiút, hiába jöttünk, valahogyan ho-
mályosan sejtettük ezt, ott, abban a pici parkban, a kertekben, ahol 
már mint jól megtermett dongók dongtak a különös emberek, nem 
tudom, hogy néztek ránk, talán ők is sok mindent tudtak ott lenn, a 
megbicsaklott lelkük apró rekeszeiben, olyan lehetett az, mint egy 
elhasznált, lestrapált pincérbuksza, gondolok rá vissza, de azt is tud-
hatták, hogy a világ csak akkor világ, ha minket is magukhoz hason-
lóvá tesznek. Es volt, akinél ez sikerült is, vagy legalábbis részben, 
az egyik tejfelbőrű  fiú még haza tudott menni ugyan, de utána piro-
sakat álmodott, ahogy đ  mondta, és csorgott ez a szín mindenfelé, 
nem mert aludni, virrasztott napokig. Már beszélgetni se lehetett ve-
le. És lassan felszívódott, elt űnt térből és időből. A másik? ... Ez 
külön történet.. . 

Tehát e lehetőség már akkor ott lógott, lóghatott valahol a fej űnk fölött. 
Azonban hódítani jöttünk, kezdtük ezt megérteni. Csatába érkeztünk. És 
bensőnk már készülődött a győzelem nyomaira, fekélyeire. Szélesedett, 
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terpeszkedett, hisz enélkül még a legfényesebb diadal sem történhet 
meg. És hđsnek mi nem születtünk. Még a legkiállhatatlanabbak sem 
közülünk. 

Merev arcú pap fogadott bennünket. Sörtehaja volt és fekete ruhája. 
Tartózkodott. Éreztem, nem lesz könny ű  vele. Mellém nézett. Mindig 
oldalra. Nem szólhatott hozzánk az anyanyelvén. Nem értette, miért 
beszéljük mi a másik idegen nyelvet. Egy településen vagyunk, mondta. 
Finoman fogalmazott. Állandóan így beszélt, nem nevezve néven a dol-
gokat. Mellébeszélt, ahogyan mellé is nézett. A hörgésekre, sivalkodá-
sokra nem reagált. Legalábbis el đttünk nem. Mintha nem is lettek vol-
na. De ott voltak eltüntethetetlenül az els đ  naptói fogva. Rácsokat al-
kottak körülöttünk. Beléjük kapaszkodni azonban nem volt szabad. 
Ezt nem mondta ugyan, de valahogy kiéreztük a magatartásából. Ab-
ból, hogy semmit sem lát és hall. Protestáns volt. Mégis nagyon merev. 

Egészen hidegre fordult az idđ. A Pap mutogatta az épületeket. Ke-
rek fejű  alkalmazottak mosolyogtak ránk. Hónuk alatt ráncos, baráz-
dált arcokkal. Minden ápolónak megvan a kedvenc ápoltja, mondta. 
Hamuszín sörtéi mintha még jobban kifakultak volna e pár óra alatt. A 
távolban szalmaszínű  hegyek terültek e1, apró csúcsaikon Piros fedelű  
házikókkal. Ott fönn néha ilyenkor havazik, mondta és megkérdezte a 
nevem. Furcsán hangzotta zajban, a húgyszaggal átitatódott falak kö-
zött, e valószerűtlen, ezüstös fényben, dideregni kezdtem, komolyan 
fázni, szokás dolga az egész, szólalt meg újra. A szokás komoly dolog, 
de nyár van, mondtam, ilyenkor érik a gyümölcs, tobzódik a nap, fa-
nyarul mosolygott, fekete öltönye, ruhája elvette, elöntötte mindazt, 
amit eddig láttam. 

Padláslakásba kerültünk. Én meg a fekete fiú. Sovány volt nagyon. 
Szemei olajosak. Szinte ráfolytak az emberre. Máskülönben rendesen 
viselkedett. Szeretett hallgatni. Egyszer azt mondta, ez az egyedüli 
hobbija. Nyelveket tanult. Többek között ezt is, amit itt általában be-
szélnek. Nem tartott rám igényt, én se rá. Valahogy nem vettük észre 
egymást. Nem vesztünk össze. De így volta legjobb. Máshol dolgozott, 
mint én. Könnyű  álmaim vannak, mondta egyszer, könnyebben vehette 
az elrongyolódott lelkeket, valóban, szinte mozdulatlanul aludt. Parkra 
nézett a két ablak, meg a rácsokkal ellátott barna épületre. Az eget 
néztem sokszor, lestem, hogy kékbe öltözik. 

A Pap feljött eleinte. Nem értette, honnan az a sok narancshéja szo-
bában. Szeretjük, mondtam neki többes számban. A fiú hallgatott. 
Igen? Igen, válaszoltam. Később egyáltalán nem beszéltünk egymással. 
Kerülni kezdtem. De nem örültem ennek. 
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Tálcán vittem a betegeknek az orvosságot. Úgy jártam-keltem az 
ágyak között, mint valami gyakorlott pincér. Nem itták meg a színes fo-
lyadékot, a pirulákat apró dobozokba zárták, kacsingattak kitartóan, 
vízfejük még hatalmasabbra nőtt. Erđszakoskodtam, de đk sokkal erđ-
sebbek voltak. Az ágyra mutattak. Feküdjek melléjük, s már húzták is 
félre a takarót, törpék is voltak, meg egészen öregek. A „kacsákkal" 
játszottak. Piciny papírhajókat dobáltak beléjük. Sárga tengeren úszik 
a gálya. Ezt kiabálták, röhögték felém. Kés őbb valaki lefordította. 
Majd vihart csináltak. Fröccsent a húgy minden irányba. Muszáj, hogy 
bevegyék a gyógyszert, mondta az orvos, ez nyugtató. Ezután nem volt 
pardon. Úgy éreztem, csalódtak bennem. Éjszaka arra riadtam, hogy 
hatalmas, sárga hullámok ostromolják az ajtót. Már-már betömek, ré-
müldöztem, elárasztanak. 

Korán kellett kelnem. A tet đk fölött repülđk húztak el. Szinte fogha-
tó volt a köd odakinn. A parkok bokrai mint sötét pamacsok a szélben. 
Úgy néztek ki. 

A reggelinél az orvosok vitték a hangot. Mi nem voltunk érdekesek. 
Óvatosan ettünk. Vigyázva. Hogy ne ríjunk ki annyira. Nem mindig si-
került. De nekünk is fehér ruhánk volt. Rajta az iniciálénk. Fiatal lá-
nyok és fiúk is dolgoztak velünk. Idevalósiak. Ugyanazt csinálták, mint 
mi. Mosdatták, fürdették a betegeket. Meg rámoltak. Egyszer G.-vel 
beemeltük az egyik elaggott ápoltat a kádba. Pancsikázni, mondta neki 
G., tessék, nyugodtan. A félig süket ember csak mosolygott, mosoly-
gott, majd verni kezdte a vizet, gügyörészett, gagyogott, hagyjuk, 
mondtam, jól érzi magát, kiléptünk a gđzbđl, és az ablakba álltunk, 
egészen nagy ablaka volt a fürd őszobának, de itt sohase leskel ődtek, 
nem volt miért? kinyitottuk az egyik szárnyát, szinte alpesi leveg đ  öm-
lött be ránk, a hegyeket nézzed, mondta G., oda megyek, ha összejön a 
pénz, tudod, én itt most katona vagyok, illetve nem vagyok az, így szol-
gálok, és nem is olyan rossz, jobb, mint lđni abba a nagy sötét semmi-
be, hát nem? A hajamat növeszthetem, valóban, nagy haja volt, gön-
dör, le-föl futkosó csigák, szinte beleszédültem, ha követni akartam 
đket, a játékukat, nem szóltam semmit, mit kezdek én a pénzzel, latol-
gattam magamban, mi kellene úgy igazán? Közben csak tódult befelé 
az éles, tiszta levegđ, a kád felé néztem, de csak egy hatalmas g đzgo-
molyag volt a helyén, gyere, mondtam, mi van? kérdezte G., befúrtuk 
fejünket a gomolygásba, id đbe telt, míg láttunk valamit, az öreg ember-
ke becsukott szemmel lebegett a víz felszínén, akár valami roggyant ha-
jó, ágyéka volt az árboc, kezében a kézitus, rózsájából ömlött a forró, 
égetđ  víz, rá a heréire, tüzeli magát, akarja nagyon, nyögdécseltem, 
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vagy G., nem is tudom, és csak most hallottuk, hogy nyöszörög, hápog,  
ez az élvezet? nyilallt belém, kirántottuk nagy er đvel, majdnem eles-
tünk vele, vigyázni kell, vigyázni, ordította G., szinte lángolta test, be-
kentük, lefektettük, de a szoba, az ágy még sokáig égett, égetett.  

Esténként a park padján ültem. Egymás után gyúltak ki a csillagok.  
Friss volta leveg đ . Nedves lett a fű, a bokor. Éreztem a közeli széna  il-
latát. Fekete bogarak röpködtek a lámpa udvarában. Forogtak, mint  
valami megkergült óriáskerék, vagy mint hatalmas hordóban száguldo-
zó bőrkabátos, -sipkás motoros er ős motorján, mely nyüszít, nyüszít a  
mélyből felfelé. Árnyakat láttam az ösvényt đl nem messze, hangokat  
hallottam, tudtam, hogy leskel ődnek utánam, de bántani, szólni nem  
remek tán.  

Hazagondoltam néha. Az otthagyott dolgokra. Nem érintett meg.  
Legalábbis annyira nem. Nagy madarakat láttam. Hangtalanul repül-
tek a város felé. Mind sűrűbbé vált a csönd. Ha előre dőlök, neki ütkö-
zöm.  

G. barátnője ott téblábolt néha. A fényes, kock ás folyosókon. Főleg  
estefelé, mikor már senki sem volt a Házban az orvosok közül. Be-be-
ment a szobákba is. Eljátszadozott a betegekkel. Óriási fejüket meg-
megsimogatta. Formás lábszárait odanyomta az ágyhoz, a ketrechez,  
fenekének könnyű  vonala ott hullámzott az ápoltak el őtt. Istenem,  
hogy ráültek volna, na de azért ez mégsem ment, csak nézték, nézték,  
mint vízbefúlta tovaillanó, fodros felh őket. 36 illata volt. Egy időre  
megszűnt a húgyszaga szobában és a test savanyú szaga. Mosolygott,  
nevetett, fogai fölcsillantak a kidülledt szemekben. Harcsaszemek,  
mondogatta, ha tényleg heccel đs kedvében volt, kicsi, kicsi golóbisaim,  
és csak úgy bugyborékolt az örömt đl. A még tolószékben levđk forogni  
kezdtek, az ágyhoz kötöttek nekifeszültek a pántoknak, gyere már, gye-
re, kiáltotta G., végső  ideje már. És kibillent, kitáncolt, a megroggyant  
férfiak tehetetlen nyögése, szörcsögése, szava, szitka, mozdulata kísér-
te ki őt, hogy álmaikban szétdobott lábbal álljon szigorú аn az arcuk  
fölé, és ők csak halkan, suttogva szóljanak fel hozzá, hogy gyere, jö-
hetsz, megengedem.  

G.-nek külön szobája volt. Talán mert mégiscsak az államot képviselte.  
Sokszor behívott magához. Színes üvegeket mutogatott. Kék, barna, do-
hánysárga tégelyeket. Mindegyikben volt valami. Szagold meg, mondta,  a 
kelet illata ez. A bucka jutott eszembe, és a rozsdalevelű  szőlő, de nem  
fűztem tovább. Ez is kelet volt, de mennyire az. A lány ráfeküdt az ágyra,  
ha itt volt. Nevetett, viháncolt, hosszú sz đke haja állandóan mozgott.  
Jobbra, balra. A gerendákat néztem, pedig nagyon nehezemre esett.  



1070 	 HÍD  

A szobákból még behalatszott a láz, az ajzott állapot. De csendesülni  
fog már. A gyógyszerek miatt. Az ablakhoz mentem, és néztem kifelé.  

Egyik alkalommal, épphogy megfordulnék, sugdolózást halok az ágy  
felđl. És valami halk munkát, amely mind erđsebb lesz. Mennék, lép-
аék az ajtó felé, ne még, maradj, kérlek, hallom, és muszdj néznem a  
fiatal testeket, a lány újhold-derekát, fészkének halvány, bizonytalan  
vonalát, a férfi markát, mely zsákmányra lel, az ölelés, a befogadás  
örömét, a lendületet, a láncot lélek és test között. És felszáll a pára, fe-
lém libben, ha most nem, akkor soha, és hallom újból a hangot, de már  
tompán, és mintha fásult is lenne, a kockás folyosón, az élettelen úton,  
hogy ne még. Visszhangzanak lépteim vigasztalanul a hatalmas Ház-
ban, termek, ajtók és fogasok előtt.  

A papot látom a kertészházak mögött. Gomolyog a köd a lámpák  
alatt. Felhajtott gallérral siet az otthonok felé. N ős, azt mesélik. A fel-
eségét még sohasem láttam. Vajon mit csinált eddig, így benne az id đ-
ben, ily késđn? Vajon mit csináltam én oly távol attól, ami én voltam  
eddig?  

Hetenként egyszer-kétszer a városba megyünk. G. visz be bennünket  
általában. A barátnđje is velünk jön néha. Ha én lennék a ketrecben,  
vajon meddig menne el, gondolom, és ha kinyúlnék, hisz nem is lennék  
igazi beteg, akkor... de nem, nem lehet, én győzni jöttem ide. Hódíta-
ni. Milyen egyszerű  is a bukás. Mennyire kevés kell hozzá. És még jól is  
esik. Elfordítom az arcom. Erős vagyok. De izzadok. Nagyon.  

Egyedül ténfergek az óriási utcákon a vibráló kirakatok elđtt. Hátam  
mögött a villamos cseng. Csak nem meggyszín ű, mint otthon. A hangja  
azonban ugyanaz. Tömeg jön velem szembe, oldalt zenészek játszanak  
különös, ritka hangszereken. G. utána Helyre megyek. Álmos zene  
szól. Vékony karfájú fotelekben lányok, fiúk ülnek. G. int nekem. Ha-
marosan megyünk. Innen is. Tudom. Hisz így szokás. Ezt csináljuk.  

A parkokat szeretem itt is. A hatalmas zöld felületeket. A terebélyes  
fákat, melyek ámyékában oly sokan tanyáznak. És azt a kicsi-kis tavat  
is. A csónakházban szandolint lehet bérelni és nagyobb csónakokat, és  
csillog a víz, olyan vidáman. Fürdik benne a világ, viháncol. Iátom  a 
kövér nőt, hogy úszik. Majd a csónakba kapaszkodik. A fekete férfi  
csak nehezen tudja felhízni, felcibálni. Fehér a testéhez simuló ruhája.  
Mellbimbói, mint polipok korongjai. Tapadnának? Tapadnának? Az  
asszony megrázza a fejét. És repülnek az esüstös vízcseppek minden  
irányba. Lassan leveszi, lehántja, levedli magáról a ruhát. Ott van el đt- 
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tem zsírpámás teste, ha lehet, még fehérebb annál, ami rajta volt. A  
férfi szórakozottan evezni kezd. Apró hullámokat csinál. A n б  elterül  
az ülésen, és mélyen az ég szemébe néz.  

Hát nézni jöttem én ide? Nézni a Nyugatot? Ismer đsökre teszek  
szert. Furcsa dolgokról vitatkozunk. Magam is próbálom a dolgokat.  
Amiket lehet. Kezdő  vagyok? Vagy csak egyszerűen más?  

Továbbra is ködösek a reggelek a padlásszobából. A betegek, az ag-
gok mind nyugtalanabbak. Ujak jönnek. Egyesek elhaláloznak. Néha  
veszekedés tör ki. Ilyenkor megvadulnak a tolószékesek. Le-föl gurul-
nak, száguldoznak. Elsikerült arcukra kiülnek a démonok. Csaknem  
tűzet hánynak, csaknem. Az ágyhoz kötözöttek sírnak, ordibálnak.  
Csukjuk be az ablakot, mondja az orvos, az ajtókat is. De mégis hallat-
szik kinn minden, minden.  

Közülőnk egy páran hazafelé készőlđdnek. Mások új munkahelyre  
mennek. G. szabadságot kér. Leveg ő  kell, mondja, nagyon.  

Talán emiatt megyek én is kertésznek. A hangok ugyan ide, a rózsák-
kal beültetett kertbe is kihallatszanak, de mégis. Még a kaszálókon is  
van néha zaj, de azért jó itt. Másmilyen. A csomós nyakú n б  kedves.  
Nem ismerem a nyelvét. De nincs is rá szükség nagyon. Szemmel be-
szélünk. Jó ez. Most igen.  

A Ház egyik teraszán ül a párducképű  orvos. Bőre egészen sötét. Na-  
gyon sovány. Fehér köpenye, mint szélcsendben a zászló. Szivarozik.  
Sokdioptriás szemüvege rám van állítva. Figyel, állandóan. A hamut fi-
noman a markába pöccinti. Általában egyedül van. Csak nagy ritkán  
telepszik mellé egy-két ápolt. Valahogy nagyon jól megértik egymást.  
De azért egyedül szeret. Hosszú lábait felteszi a székre. Es örökké ég a  
szivar. Nem szóltam hozzá. Figyeltem én is. Késđbb már rászántam  
magam, megkérdezem, odaállok a szék elé, hogy 6 is beteg volt netán  
valamikor? idevalósi? és akkor körbemutatnék, lehet, hogy itt is úgy  
van, minta börtönökben, a börtönđr sokszor a ..., de nem, nem sza-
bad, erđfeszítésembe került, harcba, hogy elálljak ettđl. Ne érintsem  
meg így ez a világ, nyögtem, nyögdécseltem magamnak.  

Temetđszagom lett. Kezdtem érezni. Régi sírokat ástunk ki az asz-
szonny al. Majd virágot ültettünk. Volt, hogy elkapott bennünket  a vi-
har. Adázul esett. Hozzábújtam. Bó köpenyével betakart. Utána gđzölt  
a föld. Nagyon furcsa volt. Akárha kísértetek szálltak volna fel az égbe,  

Apám hosszú levelet írt. Izlelgettem a szavakat. Társaimmal már alig  
beszélgettünk. Olyan messzir đl szólt hozzám. Olyan távolról.  

Egyik nap nem mentem dolgozni. A hegyeket néztem. G. hegyeit.  
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Fogtam seszínű  zsákomat. Sütött a nap. Szinte vakított, amikor elin-
dultam. Most mindenki lát, gondoltam. Mindenki. Nem búcsúztam el 
senkitől. A falusi állomáson vártam a vonatot. Nehezen jött. Túlságo- 
san is. Volt idđm megszámolnia babérokat. 



TOPOLYA MEZŐ  = VARASBA IПSTORIÁJÁNAK  
FOLYTATÁSA.  

1808IK ESZTENDŐRE  

(Résгletek)  

IRTA A=KI AZ ELSŐ  RÉSZT.  

Topolyan 1809ik esztendđben  

Az időjárásról  

A múlt esztendőben az ősz volt kellemes  
Szint úgy a télnek is a kezdete kegyes.  

Az üd8 olly szépen magát mutogatta  
Bundákat a szögön nyugodnia hagyta  

A gyermekek kívül mindétig jádzottak,  
Januártusban az ekék szántottak.  

Igaz tizedikén Januariusnak  
A kegyetlen nagy szél, sok kárt tett sokaknak  

Boglyát kazalokat kertekben szét szorta  

Sok házak teteit épen le forgatta.  
Templom Segrestyeit egészben le fedte,  

De aszt az Uraság mindgyárt be fedette.  

Az után az űdб  megint jóra fordúlt,  
Kellemes napokkal az egész holnap múlt,  

De a Magyar Szóban ez a köz ítílet,  
A farkas nem eszi soha meg a telet.  

Most is úgy lett mert hajó volt a kezdete,  

Ugyan tsak kegyetlen leve a végzete.  

Februártusnak tizenkettedikén  
EssBznt havazni kezdet már reggelén.  

Estvélig arasztnyi hó földet boritá.  
A következett nap fellyebb szaporító.  

Harmad napra veszet, juhászok örültek,  
De más napon reggel tsak el nem szédültek,  

Mert a Tóth Tótrábúl a Boreas fű tyűlt  
A föld térdig érő  hóval lett be terült.  

Fagyott nagy hideg lett, szüntelen havazot.  
A ju tartó gazda reszketet úgy fázott,  
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Mert a takarmánya szűkült kevesedet,  
Az űdó pediglen semmit nem engedett.  

Unalmasab telet, mint ez volt nem láttam,  
Az őregektől is soha nem hallottam.  

Se kotsin, se szánkán nem lehetet járni,  
Pénzért sem lehetet már szülést találni,  

Mert e' nagy hó tartot hét hét hat napokig,  
Epen Aprillisnek hatodik napjaig.  

Azon űdó alat senki nem járhatott  
Bátran; tőrőt utat mert nem találhatot.  

Mert a szél a tőrést mindig elrontotta  
Vagy hó eset reá oszt el boritotta.  

Még a várasban is keserves volt járni,  
Térdig s.azon felyűl keletet gázolni.  

Aló hasig járta néhol el is bukot.  
Seш  ide sem oda hajthatok juhokot,  

Széna szalma fogyot nagyon a kertekből  
A Bankó tzedulák szint úgy a zsebekből.  

Sok ju már mind szőrét, mind bórét meg ette.  
Régen a Mámedli Lajstromaban tette.  

Sokan kévés buzát szemestől etettek,  
Mert nem volt mást adni rakásra döglöttek  

De nem tsak a paraszt, még az Uraság is  
Pénzen vett takarmányt /: ki nem volt soha is  :/ 

Téglát sem égettek ezen esztend őben  
Mert már szalma nem volt sehol a kertekben.  

Végre oszt gondoltuk viz őzön fog lenni,  
Hogy ha azon sok hó hirtelen fog veszni  

De biz az el olvadt kár nélkül szaporán,  
Aprillis holnapnak ötöd s.hatodikán  

A föld fagyos nem volta vizet be nyelte,  
Mi több: a sok havat szárazsag követte.  

De boldog volt Bátska ezen esztend őben,  
Mert elég gabona vala a tsűriben.  

Jóssága két Kúnság Pest Hevesi Megye,  
Neográd Borsod Szabolcs es Tsongxád Vármegye  

Buzát élelmekre mind tsak innen hortak,  
Tizenkét forintot fizettek ha kaptak.  

Topolya is maga sok kotsit meg rakot,  
Volt miből: jó pénzért mért buzát abrakot;  

Elég: középszerű  vala ez esztendő  
Háló az Istennek! hogy nem léve medd ő .  
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A perekről  

Az bot sok az ember ott sok pör is támad  
Főként ha az űdő  esztendőkre halad.  

Ugy meg szaporodik panasznak nints vége  

Egy ember másiknak boszszus ellensége  
Ugy történt itten is sokára haladot,  

Hogy Uraság széke nem volt: nem tartatot.  
Azért a sok pörnek hogy vége szakadgyon  

Egyik a másiknak egyszer békét hadgyon.  
Uraság széke volt, tartatot Topolyán  

October holnapnak a tizedik napján.  
Itt az elől ölő  volt Vojnits Maté Ur.  

Másik Szolga Biró Pertits Damian Ur  
Tőrök Sandor Esküt Veres Fiskalissal,  

Tersztyanszki Janos Ur Vojnits Mihály Urral.  
Jelen voltak itten: sokat el végeztek,  

Fáradhatatlanút negyed napig ültek.  

Sok Paraszt a Derest meg nyargalta fekve  

Keserű  pilulát sokan nyeltek nyögve,  
De még sem lett vége máskorra halasztók  

Ászt nem lehet tudni mikorra marasztók  

Sok nehezen várja sok pedig fél t őle  
Soka kutzkóban is el bujna el őle.  

Akkor a Bárónénk j б  űdők folytáig  
Itt maradt November huszadik napjaig.  

Akkor el butsúzot, téli Quártéllyára,  
Pestre ment; mikor tér vissza Topolyára  

Asztat nem tudhattyuk; bár nagyon ohajtyuk.  
Reménylyűk: Április holnapban meg láttyuk.  

Midőn tólűnk el ment már Sz Neve napja  

Közel volt: gondoltuk asztat meg is várja.  

Azért az Unnephez keszűlni kezdettűnk  
Hogy kedvet nyerhessünk azon igyekeztünk.  

De mivel Szerentsénk akkor sem lehetet  
Ugy parádéroztúnk mint tőtűnk telhetet  

Oszve gyűlekeztűnk Dobbal hegedűkkel  
Köszбntőttűk; ezen egynehány Versekkel.  

Kováts Mihály Váras érdemes Bírája  
Sós Mátyás az adó szorgalmas kaszszirja  
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A Tanáts béliek a kik Eskűtteknek  
Hivattatnak másként nem is neveztetnek.  

A Tsábrádi János Szokolai András  
Fontányi Jánossal a Ketzeli András  

Linder Istvánt' Bábi János Rák Mihállyal,  
Mendei Josef Sztyelik Majlát Jánosokkal  

Vélek Blaho László Nagy Bárónéjuknak  
Igy köszönnek; kegyes Földes Aszszonyoknak.  

Hona és ClosQa foglyul ejtése  

Másodszor barátom! kérdezd ez mi forman?  
Eset Martziusnak tizenharmadikán?  

Pásztor János lova szőrös tsikót illet,  
Hanem kár! dögölve űdőtlen el vetet,  

Ismét Aprillisnak kilentzedik napján  
Űdőset tsikózot most is él Topolyán  

Nem de szép dolog e? huszon nyoltzad napra,  
A meg vetélt ló is jutt szaporodásra  

Harmadik ez; C zindel névű  két testvérek,  
ura Gloska vérű  két hitvány emberek,  

Itt fogattattak meg keleptzében estek.  
Kára Szárítóra mingyárt nem tétettek.  

Most Zomborban vannak a vasat tsбrgetik  
Vétek; a kenyeret most is vesztegetik.  

Aldozó Tsбtörtök Sz Űnnepe napján,  
A Szép Május holnap huszonhatodikán,  
Szabadkai látók hajtották idaig.  

De meg nem foghatták soha бkбt addig  
Topolai népnek még hírül nem adták.  

De azok tsak hamar az után meg fogták  
Vas villát, vagy puskát ki, ki, míg kaphatot,  

Ki gyalog, ki kotsin utánuk szatadot.  
Elбb meg puskázták az után le vertek  

Osztás meg kötözve kotsira vetették.  
A Piatzra hoszták ott két bitó fához  

köttettek: harom nap voltak kötve ahoz  
Boldog Isten! mennyi nép jött látasokra?  

Azon híres latrok akasztatásukra.  
Meszsze helységekről minta raj úgy jöttek,  

A kQtsmárosoknak elég hasznot tettek.  
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Sokan aszt sajnálták hogy híjában jöttek, 
Kár is! talpok alat hogy átt nem nézhettek! 

De a V Ispánt' Ur Zomborba vitette 
Hogy ott nyugodgyanak hivesre tétette. 

A komédiások 

Osztana kastélyban belölrül kezdđdöt, 
Ejfél volt az üdđ  midđn végzđdöt. 

De elđb mink sorban mentünk Bárónénknak, 
Kezei tsukjaira földes Aszszonyúnknak. 

Nyajasan mosolygot fejét hajtogatta 
Meltoságos kegyes szive mutogatta 

Akkor kinek kinek helye volt készítve 
Ki ki hol mulasson el vala rendelve 

Hol Tzigányok zúgtak hol pedig dudások 
Meszszire ki hallot az 6 visintások. 

Sokan a Báróné fris egésségiért 
361 ittak fizetni nem kellett a borért 

De nyugodalomra még is tsak szét mentek, 
Petsenyével, borral már meg elégettek. 

Más nap tíz orakor a Misere mentünk 
Mint tđlünk ki telet oly parádát tettűnk 

Plebania elđt a Tzigányok áltak 
Még az hintók jöttek Marsot musikáltak. 

A Sz Mise alat a Templomban is volt 
Egy kevés musika kívül a taratzk szólt. 

Az Eskűttek pedig gyertyákot tartottak 
A mester emberek mehettek sort fogtak. 

Ennek vége levén a kastélyban mentek 
Az Un i vendégek ottan ebédeltek 

Elsđ  Tzigány banda ottan tartot Chorust, 
Dobbal trombitával hegedülte a tust. 

Bíró és Esküttek a Paulinái ettek 
Más köz emberekkel; ott is hegedültek. 

Dél után pediglen volt nagy komedia 
Ilyet ritkán látot a nagy Varas fia 

Az Inspektor Urnak volt ez Conceptusa 
Iffiúságnak is hogy légyen ott jussa. 
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Első  komediát gyermekek jadzották  
A Szála padlannyát mind öszsze sározták.  

Ezek Betlehemi Pasztorok képiben  
Öltőztek szakálban, subában vagy szűrben  

Montak Dialogust de nem volt érthet ő  
Azért az játék sem lehetet tetzhető .  

Másik komedia állot negy fogasból.  
Szépen fel öltőzött négy legény, négy leányból.  

Minden négy pár után egy dudás sikintot,  
Majd meg siketűltek olly nagyon visintot.  

Mind a négy tsapatok egymás után sorban,  
Dudások nótáján mentek a Szálában.  

Tantzokat végezvén az utzára mentek,  

De mind a négy tsoport kűlőn külön gyűltek.  
Ottan a dudások más más nótát fujtak  

Azok pedig azon kedvekre tántzoltak  

A vendégek őket ablakokról nézték  
Sokban oldal fájás eset úgy nevették.  

De meszszirбl szebb volt ezeket hallani  
A tántzosokat is szint azon kép látni  

Mert a dudásoknak olly volt visintása,  
Mint háromszáz bagzó matska nyirvogása.  

A tantzosoknak is az 6 tántzolások,  
011y volt mint a ketske gédók ugrálások.  

Szegények a sárban magok be tsalyhozták  

De seninii mert más nap aszt magok meg mosták.  

A búгakereskeđelem  

Tizedik Majusban sok buzát el adot  

Az Uraság a kit Sztapána hordatot.  
Győri kereskedő  Lang Ni aszt meg vette,  

Tizennégy forintal méreit fűzette.  
Négy ezernek monták a mer őknek számfát  

Ötvenhat ezerre forintok summáját.  
Ejnye! de szeg suma? ha fénye lett volna,  

Kő  asztalra hányva, hogyha penget volna.  

De mivel kaptzákbúl voltak azok verve,  

Az árok tsak ötöd részre kisebbitve,  

Bár nagy rakás volt is kevésre betsülték  
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Tsak hogy kevesedgyen azért is költötték.  

Ezen kereskedő  ismét Júniusban  
E1 jStt Topolyára tizenhatodikban.  

A többi buzát is meg akarta venni,  
De nem meltosztatot Nagysága el adni,  

Pedig kétzer annyit adot volna érte,  

Vagy talán többet is mert esdekve kérte  
De mivel hogy essó igen ritkán eset  

Es számtalan ember gabonát kereset  
Jósság, két Kúnságbúl Tsongrád Vármegyéből  

Sok kotsík voltak itt még meszszeb helyekb ől  
Az hévség pediglen mezeink perkelte,  

A buzát nagyon meg űszögősítette,  
Az árpát pediglen a szipoj ki szivta,  

Szárazság a zabot nagyon sárgította  

A legelő  mezők nagyon e1 száradtak  
Sót a kaszások is vékony rendet vágtak  

Ezekre tekintve a sz űkségtől tartot  
Azért is gabonát többet el nem adot.  

Topolya lakosairól  

A Plebános ur pedig fel ment Kalotsára  

Szőts András helyeben száнot Topolyára  
Már ezekről fellyeb én bőven szбllottam.  

Hanem meg ez egyet én meg nem irhattam,  
Ez új Lelki pásztor a maga nyajjait  

Juniusban számba vette az juhait  

Négy ezerháromszáz huszonhatot talált  
Maga aklybélit kit Topolyán számlált  

Az házak száma ment hétszáz hatvan hétre  
Az házas pároké kilentzszáz ötvenre.  

Száz és hanmintz kilentz Zsidók találkoztak,  
A Görög vallásúak tizen heten voltak.  

Még ezeken kivűl kilentz kálvinisták  
Találkosztak akkor ketten Lutheristák.  

Emusitzon pedig a mint számba vette  
A maga juhait százharmintza tette.  

Aklyán kivűl valók ott is találkoztak  
Három kálvinisták de többen nem voltak.  

Ezek mind tselédi ami Bárónénknak  
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Ki mondhatatlan sok kenyér kel azoknak.  
Latzkó Notarius ki Indsennir is volt,  

ELsó Septemberben megszűnt élni, meg holt  
Keresni ment párját Tontsi fiatskáját,  

Arvaúl itt hagyta kedves Jósikáját,  
6 Forspuntot sem kért de gyalog sem índúlt,  

Sz Mihálytúl egy rongy paripát ki koldúlt  
Arra hat Esküttek ülni segítették,  

Kik a Kálvárián túl ki is vezették.  
Ezen derék ember még élt ez világban  

Sokaknak használa a fáradozasában.  
Negyven nyoltz esztend őt töltőt életében  

Tizen hetet pedig Topolyán létében.  
Nyugodgyon a teste földnek a gyomrában  

Lelke őrvendezzen Magos Menyországban.  
Száma sints hány ember szolgalattyát kérte,  

Oszlonyai Jósef Ur az ki el nyerte.  

TOPOLYA MEZŐVÁROS HISTŐRIÁJA  

Száznyolcvan év lappangás után került elő  Topolya históriája. A kéziratos könyvet a  
véletlen hozta a felszínre. Kiss Lajos topolyai bankigazgató, m űkedvelő  helytörténész  
1943-ban megjelentetett könyvét — Kitépett lapok Topolya tö пénelmébбl — megküldte  a 
város néhai földesura — a Kray báró — leszármazottjának. Acsalád nevel ője, Dodek Je-
nó bélyi lelkész az örökös családi levéltárában talált egy régi könyvet, „amelyet szép  
rigmusokban valami íródeák-féle versel ő  írt Tinódy Sebestyén-féle stílusban, és az  
1808-1811. év közötti topolyai eseményeket tárgyalja". Ezt a könyvet a lekész meg-
küldte Topolyára a plébániahivatalnak. A plébános átadta Kiss Lajosnak, aki a Topolya  

és Yuléke című  lap XV. és XVI. évfolyamában 1943. november 28-a és 1944. május 7-e  
között szemelvényeket közölt a m űből.  

A háborúban a kéziratos könyvnek nyoma veszett. Brindza Károlya topolyai monog-
ráfia adatait gyűjtve rábukkan a szemelvényekre, és átadja Sket Fehér Ferencnek, aki  
1976 nyarán újraközli azokat aMagyar Szóban, anélkül hogy a mű  meglétéről tudna.  

Egy véletlen beszélgetés folytán 1979-ben Pénovácz Antal nyomára akad a históriá-
nak és a Topolya és K игnубke című  hetilapban közli belőle a néprajzi vonatkozású ré-
szeket, amelyekhez kommentárt is fűz. Ekkor alkalom lett volna a mű  teljes kiadására,  
azonban a tulajdonos bizonyos nézeteltérések miatt nem volt hajlandó a további  
együttműködésre, nem adta beleegyezését a m ű  megjelentetéséhez. Ezen írás szerz őjé-
nek végút is sikerült jobb belátásra bírnia tulajdonost, aki beleegyezett a m ű  teljes  
fénymásolásába és a história esetleges kiadásába is.  

A kéziratos mű  a históriás ének kései, elprovincializál бdott változata, egyrészt a to-
polyai és európai, elsősorban Napóleon magyarországi „háborúinak" eseményeir ől  
nyújt tájékoztatást az igazmondás igényével, másrészt — egyes történeteivel — a szóra-
koztatást szolgálja.  
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A szerző  - aki az ismeretlenség homályában akar maradni - a csonka história ajánlá-
sában világosan megfogalmazza alkotói koncepcióját: 1. megnyerni az ifiú özvegy, Kray  
Borbála báróné kegyeit, 2. a „... Topolai történeteket, úgy a mint láttam, hallottam és  
tudom (igiretem szerint) szárul szóra fel jedzem és efó adom, hogy annak ideiben  
amaz Méltóságos és Nagyságos Krajovai és Topolai Báró Nepomutzenus János Kray  
Urfi... Topolyája történetet mint egy tűkörben lássa is" és 3. a majd feln őtté eszmél-
kedő  ifjú báró a históriában található különböző  történetekkel „magát... mulassa".  

A fentiekből néhány megállapítás következik. a topolyai história nem azonosa folklór  
kősébe tartozó verses-ёnekes történettel, amely valamilyen megtörtént eseményr ől szól, de  
nem azonos a 16-17. sгázadban uralkodó epikus tartalmú verses műfajjal sem. A históriás  
énekeknek azon változatai jórészt a hallgatóság igényeit elégítették ki, egy meghatározott  
krizönség ízlésére számítottak, a topolyai versszerz ő  pedig egyetlen családnak szánta a mű-
vét: Topolya földesurának, az ifjú Kray bánónak és hozzátartozóinak.  

Szсrkezetében is eltér a história az említett históriás énekekt ől. Kettős felépítésű.  
Az első  rész mindig az előző  év jelentős topolyai eseményeit mondja cl- a széls őséges  
idójátástbl az európai történésekig - tizenkettes szótagú páros rím ű  sorokban. Felépí-
tésében azonban az első, verses rész sem egységes. Legtöbb benne a napi aktualitás, de  
éppen ennek kapcsán nyílik alkalma arra, hogy megcsillogtassa költői tehetségét,  
aranykori vidékké varázsolja a topolyai tájat, vagy eposzi hévvel idézze meg a háborús  
Európát. A szerző  kezét azonban megköti a szolgálni akarás: ízlésben, világnézetben és  
politikai magatartásban a földesura iránti jobbágyi húség, az alázat és el őítélet jellemzi.  

Míg a história első, verses része „Topolya történetének t űköre", addig a második  
szerkezeti egység rendeltetése, hogy az itt leírtakkal az i fjú báró „magát mulassa".  A 
második rész nemcsak az ismeretlen fogalmakat, mitológiai eseményeket magyarázna  
meg, hanem olyan dolgok is olvashatók itt, amelyek nem tartoznak szervesen a verses  
krónikába, de hiányérzete támadna az olvasónak, ha ezeket nem tartalmazná a kézirat.  
Élvezetes kisprózai alkotásokat: anekdotákat, helyi mondákat, rövidebb értekezéseket  
kerekít eredeti mondanivalója mellé a krónikás. Két, a m űtói teljesen független költ ői  
alkotást is bevisz a magyarázatok közé: az 1766-os siklósi parasztlázadást megénekl ő  
verset, amelynek majd külön figyelmet kell szentelnünk más vonatkozásban, és a bor-
víz vetélkedését megénekl ő  fordítását.  

A topolyai históriának megvan a korabeli irodalmi mintaképe, Dugonics András Po-
zsonyban 1774-ben kiadott Trója veszedelme című  alkotása, pontosabban fogalmazva  
ennek egyik része: a második könyv, amelyben a szerző  Vergilius Aeneasának második  
énekét dolgozza át magyarra. A história híven követi a Trója veszedelme második köny-
vének szerkezeti felépítését: verses eLsó rész, lapszéli utalásokkal, míg a második rész  a 
„Trója veszedelmét bővebben elő-adó egynéhány kérdések"-et taglalja. A dugonicsi  
vonalon továbbhaladva azután eljutunk Gyöngyösi Istvánig. Igaz, históriánk a 19. szá-
zad elején íródott, de amikor az irodalmi köztudat „még mindig Gyöngyösit tattá  a 
nemzet legnagyobb költőjének" - mondja Arany -, így abba az ízléskörbe kell verses  
krónikánkat elhelyezni, amely a hagyományokat igyekezett megErizni. Nem szabad  
azonban megfeledkeznünk a szerzőnk korában nagyon népszerű  Gvadányi József hatá-
sáról sem, a história egyes motívumai erre engednek következtetni.  

A legizgalmasabb kérdés a szerző  személyének a kiderítése. A költő  bevallása szerint  
đt könyvből állt a história. Ebből épp az elsó hiányzik, ami fényt deríthetett volna sze-
mélyére. A fennmaradt négy könyv is - ami egy kötetbe van egybekötve -elég adatot  
közöl ahhoz, hogy kideríthessük, ki volta krónikás.  

A história adatai.. a lejegyzett gyászmisei ének, a plébánián történt dolgok, a gy űdi  
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búcsú stb. leírása egyértelm űen azt bizonyítják, hogy a szerző  a kántor volt, de egyben  
iskolamester is.  

A cnú többször foglalkozik Baranyával, kitűnő  a szerző  ottani hely- és szokásismere-
te, ezenkívül az ötödik könyv 53. jegyzetében Gyöngyöst is emlegeti. Mindehhez hoz-
zá kell tennünk a csevicének, a borkútnak az emlegetését, amit Pazádon és környékén,  
a Mátraalján ismernek. Az így kialakult képbe csak bele kell helyezni azt az embert,  
akire a kép legjobban ráillik. Ehhez a nyomoí đshuz nyújtanak nagy segítséget a kalo-
csai érseki egyházmegye egyházlátogatási jegyz őkönyvei.  

Bennünket a 19. szđzad első  két évtizedében felvett jegyzőkönyvek érdekelnek. Ezekből  
őt van: 1803, 1806, 1813 és 1816. Ki ekkor Topolyán a kántor és iskolamester?  

Az 1803. október 26-án felvett jegyzőkönyvben ez olvasható: a tanító André István,  
jászberényi születésű, 35 éves, nбs, de feleségétől külön él. 361 beszél magyarul, néme-
tül és latinul. 10 éve szolgál Topolyán. Korábban 3 évet Baracskán m űködött. Szeret a  
kelleténél többet inni, de nem részeges, népszer ű  a botrányaival; jó híre van. A papot  
becsüli és tiszteli. Orgonálni, zenélni igen jól tud.  

Az 1803-ban felvett jegyzőkönyv kiindulópontot jelent André korábbi vándorlásának  
kiderítésére. Ebből kitűnik, három évet Bazacskán dolgozott, ahonnan 1793-ban Topo-
lyára jött. A levéltárban megvannak a baracskai egyházlátogatási jegyz őkönyvek is. Az  
1791. március 22-én felvett szerint: az iskolamester és kántor André István, Jászárok-
szálláson született, harmincéves, nős. Korábban négy évet Helesfán, Bazanуа  megyé-
ben dolgozott.  

A baracskai és topolyai jegyzőkönyvek két dologban térnek el egymástól: életkorban  
és születési helyben.  

Az 1791-es vizitáció szerint 1761-ben született Jászárokcdálláson. A topolyai jegyz ő-
könyvek következetesek, születési helyűi Jászberényt tűntetik fel, életkora alapján  
1768 tekinthető  születési évének. A halotti anyakönyvb ől viszont az derűi ki, hogy  
1766-ban született. Legvalószínűbb azonban az 1768-as esztend ő, hiszen öt topolyai  
jegyyzókбnyv, ami André életében vétetett fel, ezt látszik meger ősíteni.  

André tehát Baranyában dolgozott négy évet, ami elég id ő  ahhoz, hogy megismerje  a 
megyét és szokásait. De mi köze van Andrénak Gyöngyöshöz?  

Gyöngyös mezővárosában 1634 óta kisgimnázium, 1636-tói pedig jezsuita nagygim-
názium működött. A nagyhírű  gyöngyösi gimnázium vonzáskörébe tartozik a Jászság,  
elsősorban Jászárokszállás és Jászberény is. Nagyon sokan iratkoznak ezekb ől a helysé-
gekből a gimnáziumba. A históriás leírja gróf Haller (Gábor) tábornok temetés čt,  
amelyen ő  is ott volt. Ez 1784-ben történt, szerz őnk ekkor 16-18 éves nagygimnazista  
lehetett, igaz, már nem a jezsuita, hanem a ferencesek által vezetett gimnáziumban.  

Volt-e közelebbi kapcsolata André Istvánnak a bárói családdal? Az egyes részek  
előszavai azt bizonyítják, bejáratosa kastélyba. A születési anyakönyvek adatai is meg-
erősítik ezt, André két fiúunokájának is az özvegy báróné és fia, János a keresztszülei.  

André István szerzőségéhez ezért véleményem szerint nem fér kétség.  

VIRÁG Gábor  



KÉRDÉSEKÉS VÁLASZOK 

SZÉCHENYI ISTVÁN BICENTENÁRIUMA 

SZÉCHENYI NAPLÓJÁNAK OLVASATAIRÓL 

SZELI ISTVÁN 

A történettudománynak (a történetírónak, az irodalomtörténésznek) nem 
az a dolga, hogy ünnepeljen, hanem hogy feltárja, rendszerezze, leírja, felfog-
hatóvá és értelmessé tegye a múlt történéseit, alakjainak a tetteit, azok anyagi 
és szellemi mozgató rugóit, emberi és társadalmi viszonyait és körülményeit, 
amelyek összességét az utókora történelem fogalmába s űrítve nevez meg. Eb-
ből következőleg az emberi cselekvések csakúgy, mint e cselekvések alanyai is, 
csak utólag minđsíthetők „történelmiek"-nek, az elkövetkez ő  nemzedékek 
szelektiv értékelése alapján, a „maradék" ítélete szerint, amelynek már módja 
és alkalma van a viszonyít sra, annak a felmérésére, hogy ki, mivel, milyen ha-
tással vett részt a maga korának alakításában. A történelem els ődleges jelen-
tése tehát egyféle teljesség, a „változások, események, viszontagságok öszve-
ge", ahogy még C zuczor és Fogarasi is mondják ötnegyed évszázaddal ezel őtt 
a reformkori fogalomvilágot rögzítő  szótárukban. Totalitás, amit az id ő  a kö-
rülmények koordinátái alapján a történetírás tesz valamilyen tagolt, áttekint-
hető, organikus összefüggésrendszerré. A história alanya tehát nem „történel-
met csinál", hanem a maga korának objektív szükségletei és követelményei 
szerint cselekszik az adott lehet őségek keretében. Sok minden, amit ma, az 
idők távolából például hazafias gesztusnak tartunk, s amire ma centenáriu-
mok, kétszáz esztend ős országos ünnepségek keretében emlékezünk, a maga 
idején csupán a pillanat és az adott körülmények kényszere volt. Kikerülhetet-
len törénelmi szükség, ami persze semmivel sem kisebbíti jelentőségét. Aligha 
a Széchenyi-kultusz hitelének a rontása volt Németh László célja, amikor a 
mágnások tábláján magyarul felszólaló fiatal arisztokrata valódi indítékairól 
ezt írja: (a főrendi tábla) „tagjai sem latinul, sem magyarul nem tudtak; így 
csak tanácskozók voltak, de tanácskozni az egyháziaknak kellett helyettük is. 
Latinul Széchenyi sem tudott volna felszólalni: szólt tehát magyarul, az alsó-
tábla nyelvén. így lett a fogyatkozásból forradalom". Németh szerint a korfor-
dítóan jelentős másik történelmi tettét, az Akadémia megalapítását sem a 
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nemzeti és történelmi távlatokban gondolkodó hazafi tudatossága motiválta. 
A Napló bejegyzéseiből következtet arra, hogy „Nincs semmi okunk feltéte-
lezni, hogy Széchenyi a magyar tudós társaság gondolatával valaha is foglalko-
zott. Amikor Pozsonyba érkezett, sorsánál és eszméinél fogva nemzetközi em-
ber volt (aki a nemzetiség eszméjét is nemzetiség nélkül méltányolta), s Som-
sichcsal együtt szívesen odaadta volna a nyelvet, amelyen különben sem gon-
dolkozott." Gesztusa mögött valójában „egy sokat bejárt, a hontalanságban 
meggazdagodott, nemes feladatra kikoplalt lélek dobta itt vissza magát, in-
kább géniuszától, mint belátásától vezetve, nemzete mellére". Németh László 
számára sem kétséges tehát, hogy a történelmi tettek és nagyív ű  gondolatépít-
mények vizsgálata nem elégedhet meg a nézetek, álláspontok vagy eszmék 
egyeUen forrásával, s csak a teljes opusszal való szembesítést ől remélheti a 
tettek ösztönzőinek megismerését. Ezek erkölcsi min őségét és súlyát aztán 
leginkább azon lehet lemérni, hogy milyen arányban állnak a tettekben részt 
vevő  alanyi komponensek az úgynevezett objektív tényez őkkel, s hogy mi az, 
ami a kényszerek és föltételek tömegéb ől a tudat- és érzésvilág síkján is kivá-
lik, személyivé szublimálódik. Mi az, ami egyfelől eszmévé, teóriává, rendszer-
ré áll össze, s ami másfel đl alanyi mozzanatként, élményként csapódik le bel& 
lük? Van-e a programoknak és téziseknek támasztékuk a lélek meghittebb 
szféráiban? Az irodalom történészét érthet ően ez utóbbi érdekli. Rousseau 
Yallomásokja előbb, mint A társadalmi szeiződése, Széchenyi Naplója inkább, 
minta Lovakrul írt dolgozata. Még ha a Napló nem is maga az anyagtalan spi-
ritualitás, s a Lovakrul sem merő  gazdaságpolitika. Persze magát a Naplót is 
másképpen fogja fel a közgazdász, másképpen a történész s politológus, a jo- 
gász, a szociológus, s ismét másképp a tudománytörténet, a filozófia, a lélek-
tan, az orvostudomány, a teológia s a számos egyéb más szakterület kutatója. 
Különböző  szemszögbđl ugyan, de jobbára azzal a szándékkal, hogy e följegy-
zések tükörcserepeib ől rekonstruálja a reformkor közéletének, eseménytörté-
netének, nemzeti és gazdasági törekvéseinek vagy szellemi alkatának a képét. 
A legtöbb „olvasatban „  mégsem a szakmai elfogultság hat zavarólag, hanem 
az, hogy a Napló anyaga már kész eszmei konstrukciók érvanyagául szolgál. 
Hogy mindezekkel az ágazatokkal szembesítve, szakokkénti lebontásban s kri-
tikailag szemlélhessük a Napló anyagát, azt a szövegközlés még ma sem min-
den igényt kielégítđ  volta nem teszi lehetővé. Kosáry Domokos még az 1978. 
évi kiadásról is úgy vélekedik, hogy azzalPmáig is csak egyharmada vált olvas-
hatóvá magyar nyelven, s noha ezzel a kiadással már jóval közelebb kerülünk 
az „igazi„  Széchenyihez, még sokat kellene tennünk személyének és gondola-
tainak teljesebb megvilágítása érdekében. Hadd figyelmeztessünk aztán még 
egy zavaró körülményre, ami tovább opálosítja a múltba tekint ő  szem tisztán-
látását. Nagy nevekről évfordulók alkalmából higgadtan értekez ő  hangon 
szólni ugyanis majdhogynem kegyeletsértés-számba megy, még ha köztudo- 
mású, hogy az ünnepi alkalom eredend ően magában hordja a történelmietlen 
látás lappangó veszélyét: a mindenkori „maiság „  erđltetését. Mintha a törté- 
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nelem egyenesen az utókor napi használatára produkálta volna nagy alakjait,  

az utódok intésére, okulására vagy serkentésére. Szekfú Gyula a Mai Széche-
nyi című  szövegválogatásának előszavában 1935-ben arra figyelmeztet, hogy  
„Nemzeti életűnk még ma is sajátságos hajlammal bír arra, hogy a gondolato-
kat elretoriгálja, az eszmékből és gyakorlati útmutatásokból jelszavakat alakít-
son„.  

Ha meggondoljuk, hogy Szekfű  itt idézett szavainak elhangzása óta az el-
múlt fél évszázad embere még esend őbb lett a jelszavak iránt, s hogy tovább  
erőtlenedett benne az értelem védekez ő  mechanizmusa a retorika kísértései  
ellen, akkor egyáltalán nem látszik elhanyagolhatónak a szövegek olyan szem-
pontú vallatása, hogy Széchenyi szavainak, a nemzet képviselete, tudós féai  
vagy éppen csak betűismerő  népe előtt tett nyilatkozatainak és eszmei állás-
foglalásándk van-e személyi fedezete: magánföljegyzései elfogadhatók-e ta-
nulságtételnek a nyilvánosság előtt kimondott szavai mellett? Megismerszik-e  
a Napló lapjaiból a reformtervezetekbe, a nagy gondolati építményekbe ágya-
zott lélek? Hogyan dúcolják alá a rendszeralkotó tudatot az intim közlések,  a 
Napló bejegyzései?  

A „legnagyobb magyar„  nyelvre vonatkozó felfogását a köztudat többnyire  
olyanféle szállóigék formájában tartja számon, minta neki tulajdonított „nyel-
vében él a nezmet„, a magyar nyelvhez való személyes viszonyát pedig arra  a 
jelképi értelmű  föllépésére redukálja, hogy a magyar státusférfiak közül đ  szó-
lalt meg először anyanyelvén a pozsonyi diétán, meg hogy egyévi jövedelmé-
nek felajánlásával megalapította a magyar nyelv m űvelésére hivatott Tudós  
Társaságot, az Akadémiát. Nem ezek hitelességét vagy jelent őségét akarjuk  
feszegetni ez alkalommal, mindössze arra szeretnénk rámutatni, hogy a lélek  
bizonyságai nélkül ezek az elvi természet ű  vagy praktikus megnyilatkozások,  
de még a nyelv tágabb problémakörét érintő  traktátusok sem elegend ők ah-
hoz, hogy hitelessé tegyék egyéniségének karakterjegyeit, illetve hogy köze-
lebbről is megismerjük felfogását a nyelvr ől, a tudatműködése legfontosabb  
eszközéről, annak funkciójáról a társadalom organizmusában, az állam szer-
kezetében, az egyén és a közösség életében. Többek közötte már-már nyely-
bölcseleti rangú reflexiói és töprengései teszik a „legnagyobb magyart „  — Z.  
Szabó László találó jelzőjével — a „legeurópaibb magyarrá „. Nyelvkoncepciója  
jelzésszerű  elemeinek a Naplóban is nyomai vannak, ezeket a reflexiókat  
azonban nem lehet afféle eszmepárlatokként felfognunk, vagy azokra mint ta-
nulmányai extraktumára, gondolatai „tömörítvényére „  tekintenünk. Már csak  
azért sem, mert tárgyi azonosságuk ellenére is eltér ő  a fogantatásuk: az aka-
démiai beszédek, az országgyűlési felszólalások vagy az értekezések az érte-
lem produktumai, a Napló szövegei viszont ugyanazon tárgy velők összehang-
zó vagy éppen azokkal ütköző  lIrai felhangjai. Érthető  hát, hogy a történész  
Hanák Tibort az a kérdés foglalkoztatja, hogy „a naplók és más önábrázolá-
sok mennyiben alkalmasak a szellemi portré, az egyéni világkép, a megélt vi-
lágnézet rekonstruálásához „. Arra figyelmeztet ui., hogy az a meghatározóan  
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alanyi látásmód, amely a meghitt belső  világot tükröző  jegyzetek sajátja, alig-
ha szolgálhat alapul ahhoz, hogy objektív ítéletet mondjunk személyiségér ől, 
intellektuális minőségeiről és éntartalmairól, mint ahogyan a nemzeti, vallási, 
történelmi, filozófiai stb. nézeteit sem ítélhetjük meg bel őlük. Harák e kéte-
lye vonatkoztatható természetesen a Naplóban szórványosan előforduló nyelvi 
obszervációkra is. Ezért tehát úgy véljük, hogy az értekez ő  művek eszmei el-
vontsága és a Napló érzelmi reflexiб i csak egymás tükrében értékelhet ők, a tu-
dat és az ösztön kölcsönösségének, egymásba való átjátszásának a vizsgálatá-
val. E viszonosságot rendkívül plasztikus képben ábrázolja Halász Gábor a 
fiatal Széchenyiről írt remekmívű  esszéjében. A Napló bagatelljeitől indulva 
jut el Széchenyi a feljegyzések lélektani indítékainak a láttatásáig: „Naplóírá-
sa, amely a társasági bon-mot-k feljegyzéséb ől hatalmasodik el a lélek min-
dennapos színvallasáig, lázmérő  hűségével mutatja nagy kiszolgáltatottságát.  

Az olvasott könyv, a megtetsző  lapok, a bejárt földek, az emberek, akikkel 
sorsa összehozza, egész idegrendszerét megbolygatják, villanyütésként váltják 
ki gondolatait, ellenállhatatlan kényszerrel befolyásolják hangulatait A legki-
sebb benyomásra az egész ember reagál; energiája mind felkorbácsolódik a 
példán, majd összeroppan az összehasonlitáson. A nagy szellemek az 6 sze-
rencsésebb versenytársai, a gyönyör ű  idézetek, amelyekkel teleszövi naplóját, 
idegen sikerek emlékei, a könyvekben elraktározott hatalmas ismeretanyag az 
6 tudatlanságára eszmélteti. Türelmetlen mohósággal, a szenvedély rendszer-
telen szeszélyével veti magát a tudományra. Politikai, gazdasági, történeti, 
földrajzi, filozбfiai művek a költészet mellett az olvasmányai, amelyek még a 
XVIII. század élvezetes feldolgozásaiban állanak rendelkezésére. A szigorú 
szakszerűség hiányzik a természetéb ől, minta munkák legtöbbjéből is; de dol-
gozik benne az elmélyülés vágya, amely a régi, csak élvez ő  olvasótípusból hi-
ányzott. „  

Ezt a lélektani motivációt bízvást fogadhatjuk el Széchenyi nyelv iránti ér-
deklődésének indítékául is, hisz tetten érhet ők s világosan felismerhetők ben-
ne a „lélek mindennapos színvallásai": a szépirodalmi ihletettség, a nem emi-
nensen szakszerű  megközelítés, a hangulati elemek, az érzelmi felhangok, a 
fokozott érzékenység a nyelv közösségi életben betöltött funkciója iránt, a 
herderi nyelvkoncepció sok mozzanata, amely sajátosan vegyül az apai házból 
hozott racionalista gondolatokkal, a felvilágosult eszmék örökletes elemeivel. 

Sok tanulmány foglalkozott mára „nyelvész" Széchenyi konkrét hozzájáru-
lásával „honi szavaink", szókincsünk gazdagításához; behatóan elemezték szó-
alkotásait, a stiliszta és a „grammatikus" újításait, de jogi-közigazgatási-gazda-
sági terminusokat népszer űsítő  tevékenységét is. Tudjuk, hogy t őle származ-
nak — hogy csak néhány ismertebbet említsünk — pl. ezek a lótenyésztéssel, il-
letve lovassporttal összefüggő  szavak: 'idomár', 'pályafutás', 'futtatás'; 6 vezet-
te be s tette ismertté az 'On' névmást (a Stádiumban írja róla: „Ezen szót Őn, 
míg jobbra nem taníttatom, magyarban úgy használom, mint a német Sie-t"). 
A „szép társasági szózat" kim űvelésére irányuló törekvése tűnik ki a Világ 
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alábbi sorabбl: „Tudósiak pedig az idб  lelkéhez, más művelt nyelvek csinossági  
állásfokához, 's a' tudományok, m űvészetek, mesterségek 's találmányok mind-
egyre fejledбbb halaciásíkћоz idomulva, 's mind ezekkel mindenkor versenypályát  
futva, magas szempoatbul tekintsék nyelvünket mint eddig; fejtegessék ki minden  
kecseit, kellemeit e' nagy kincsűnknek, 's hathatós erejébe bízván ne gondolják  
megpattan mindjárt keleti zománeгa, ha nemest, delibb, fellengőst, 's tán csalt  
szokatlan mintákba alakíttatik, 's némelly még kopár vidéke dél 's nyugot mosoly-
gó virányival, vidító s lelkesítб  csemetéivel gazdagíttatik. „  

Ugyancsak a Vclágban találkozunk az általa alkotott 'gyár'-ral és a 'kézlet'  
szóval is: „azon sarkalatot fogom vizsgálat alá venni, melly... a' földművelés,  
művészetek, kézietek — manufakturák, gyárok — fabrikák — s' kereskedés alap-
ja." Hasonlóan tetszetбs eszmefűzért lehetne fonnunk (ez alkalommal is)  a 
magyar nyelv hivatalos használatának az ügye mellett teljes meggyбzбdésével  
kiálló Széchenyi gondolataiból, s ez éppoly hitelesen vallana nemzeti kultú-
ráak nagy alakjának lelkes buzgólkodásáról s nyelvfejleszt б  igyekezeteiről,  
mint azok, amelyek inkábba kételyekkel vívódó, töprengd s már-már hitében  
megrendülб  Széchenyit idézik. Bizonyos azonban, hogy nem két embert idéz-
nénk, hanem egy s ugyanazon személyt a történelmi fordulatok konvulziói kö-
zött.  

Mint ahogyan politikai nézeteiben, gazdasági elgondolásaiban vagy nemzet-
szemléletében, ugyanígy nyelvkoncepciójában is felfedezhetünk kisebb-na-
gyobb módosulásokat, mégis mindvégig markánsan rajzolódik ki valamennyi  
írásából nyelvszemléletének alapvet бen meghatározó vonása: az, hogy a  
nyelvben a nemzeti közösség életének, egyáltalán — létezésének a feltételét  
látja, amely nélkül ez a nemzeti közösség „képtelen nem-lény". Méltán illeti  
meg tehát a Kossuth neki adományozott jelz ője. Hogy azonban mint európai  
is egyike a legnagyobbaknak, azt már csak a kései nemzedék mondhatta ki ró-
la, amelynek már megadatott, hogy az idSk magosodö ormáról egész földré-
szűnk kulturális panorámájára visszapillantva jelölje ki a helyét a kor nagyjai  
között. Széchenyi ugyanis a nyelvnek egy olyan funkcióját látta meg, amit az  
elбdбk közül csak Herder látnoki szeme, s amit a modern id бkben a társada-
lom- és a nyelvlélektan legjobbjai fejlesztettek önálló tudományos diszciplíná-
vá. Az elsбk között volt ugyanis aki felhívta a figyelmet a nyelvhasználat és az  
államhatalom összefüggéseire, illetve a nyelvek hierarchikus viszonyára.  

A nemzeti nyelvért folytatott küzdelem az St megel őzб  idđkben jórészt még  
a l ngua togata és a lingua patria csatáira korlátozódott. Ennek nyomai van-
nak a húszas években kelt Napló-szövegekben is. 1826. március másodikán ír-
ja: „Ülés mindkét táblán. Beszéltem. — Az a kérdés, hogy a latin, vagy a ma-
gyar nyelv legyen-é uralkodó —, mert ha a dolgot analizáljuk, vagy egyiknek,  
vagy másiknak engednie kell. Behatóan beszélni errбl tehát még nem id бsze-
rű . De ha a régi nemtörődömség folytatódott volna tovább, akkora magyar  
nemzet egy-két évszázad alatt megsz űnnék; ezt matematikailag lehet bizonyí-
tani. Azonban így, ahogyan a dolgok, hála istennek, most állnak — Magyaror- 
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szág még él." A következő  esztendőben augusztus 29-én pedig valóságos kis 
szatírát rögtönöz osztályos társa, gróf Cziráky Antal tárnokmester fölszólalá-
sára, amelyben az a latin nyelv mellett voksol a fels őtáblán. (Czirákyról isme-
retes, hogy még 1832-ben is úgy nyilatkozott, hogy „Vége a magyar alkot-
mánynak, ha a törvények szövege magyar lesz.") Széchenyi így mutatja be: 
„Minden elaggott korra vall. Még maga a nyelv is. Mégis, ha azt, ami még rej-
lik benne, apránként felfedezem: lelkemen reménysugár cikázik át, úgy ér-
zem, egyszer még teljes életet kell nyernie! Virulhat-é azonban a nyelv, anél-
kül, hogy a nép is ne viruljon? — A nyelv a népet magával ragadja. 

Cziráky gróf nagyszerű, mélyenszántó okoskodása — 
A magyar Akadémia kártékony. 
Mert a latin nyelv teljesen el fog hanyagoltatni, ha az ember túlságosan a 

magyarnak fekszik neki. 
De amikor majd latinul többé nem tudunk, 
Akkor az Udvarral németül kell beszélnünk — mert az magyarul sohasem 

fog megtanulni." 
A romantika térhódításának a korában, Széchenyi két nagy alkotó évtizedé-

ben azonban Európa-szerte úgyszólván egyidej űleg a natio lép a populus he-
lyére, az ébred ő  nemzetek egyre erőteljesebben követelik a maguk „természe-
ti" jogát az önálló és szabad fejl ődéshez, ezzel párhuzamosan nyelv űk és nyel-
vi kultúrájuk szabadságjogait. A latin kérdése Széchenyit is egyre kevésbé fog-
lalkoztatja. Az udvar és a rendek közötti korábbi ellentétek a nyelvhasználatot 
illetően a magyar társadalom szerkezeti adottságai, pontosabban: a magyar 
polgárosodás sajátosságai folytán most már alacsonyabb szintre helyez ődnek 
át, a főrendek és a köznemesség érdekellentéteinek a síkjára. A rendi nacio-
nalizmust a reformnacionalizmus váltja fel, átrendez ődnek a nyelvi ellentétek 
frontvonalaira, új tartalommal telik meg a nyelvi értéktudat. Emlékeztessünk 
ama is, hogy az új század kezdetén a polgári fejl ődés következtében már kor-
szerűtlenné válik a felvilágosult abszolutizmus állameszméje és államalkata, 
amelynek a logikája mereven elutasította a nemzeti partikularizmus minden 
megnyilatkozási formáját, így a nemzeti nyelven művelt tudományos, oktatási, 
művészeti, kulturális tevékenységre irányuló mozgalmakat is. Ez az államkon-
cepció a nyelvben csupán az államgépezet működtetésének az eszközét látta, 
a nemzeti nyelvekre és kultúrákra pedig csak mint bomlasztó er őre, antíkultu-
rális jelenségekre tekintett: saját létezésének els ő  számú veszélyforrására. 
Természetéből következően az állam, az erőszak e mindenkori szerve, a ké-
sőbbiek során, az úgynevezett „nemzetállamok" kialakulása korában is igyek-
szik fenntartani azt a „jogát", hogy a nyelvet mint a hatalomgyakorlás eszkö-
zét kezelje. Szekfű  az Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhe 
1790-1848. című  munkájában (1926) rendkívül pontosan fogalmaz, amikor rá-
mutat, hogy térségeinkben, Kelet-Európa e nemzetileg tarka területein az ál-
lamhatalmat gyakorló uralkodó körök mindig és mindenütt hajlamosak voltak 
arra, hogy a nyelvet és a nyelvhasználat kérdését mint aktát, hivatalból inté- 
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zendó ügydarabot kezeljék, csaknem minden esetben figyelmen kívül hagyva  a 
nyelv szellemi, lelki, tudati komponenseit mint elhanyagolható tényezőket: „A  
kormányok ezt a kérdést egyoldalú politikai, államhatalmi szempontból fog-
ván fel, lelki tartalma iránti színvakságukban olyan precedenst alkottak, mely  
ugyanazon térségeken mai napig mintául szolgála hatalmon lev őknek nemze-
tiségi dolgok elintézésekor. A kifejezések persze változtak, b ővültek, újabban  
a lelki tényezőkről is szokás már beszélni, de a kar mindegyre 1` тsаué, a politi-
kai hatalom az, mely a lelkiek nyelvén beszél őket irányítja." Széchenyi korsza-
kos jelentőségét egyebek mellett épp abban látjuk, hogy álláspontja el őnyösen  
különbözik a maga korától e kérdés megítélésében is. Felfogását a nyelvek  
jagegycnlőségéről nemcsak deklaratívé juttatja kifejezésre, annak magánföl-
jegyzéseiben is nyoma van. Fejtsük fel hát egy tanulmányértékű  akadémiai be-
szédének magánvilágába indázó szálait a Naplóban, hogy szemlélhetővé te-
gyük történelmi jelentőségű  eszmei álláspontjának, a nyelvi tolerancia elvei-
nek lelki fogantatását annak a bizonyítására, hogy itt nem man őverezésről,  
politikai ravaczkodásrбl, a hatalom fortélyairól, pozíciófélt ő  mesterkedésről  
van szó, hanem egy európai gondolkozású magyar, egy „kiművelt emberfő„  
magatartásformájáról s gondolati megnyilatkozásáról, amely egész lényét át-
járja. Egy olyan szónoki beszéd Naplóban tükröződő  nyomait keressük, ame-
lyen nem a szónok pátosza, a rögtönzés heve mond tollba, hanem a megfonto-
lás, az értelem argumentumai. Gyulai Pál állapítja meg erről a szövegről: „E  
beszéd, mely Széchenyi beszédei közül talán az egyetlen kidolgozott és nem  
rögtönzött, a nyelv és irodalom művelésének a nemzeti életre való hatását tár-
gyazza ugyan, de leginkábba magyar nyelv terjesztésére nézve kifejlett túlbuz-
galmat és eszélytelen eljárást veszi bírálat alá." Hogy a beszéd valóban nem  a 
pillanatnyi kedélyállapot vagy szeszély szülötte, bizonyíthatja az is, hogy  a 
benne kifejtett eszmék származásrendjét Széchenyi m űveiben jó évtizednyi  
időre lehet visszavezetni. A Napló bejegyzései is arról tanúskodnak, hogy kö-
rültekintően fogott hozzá, többrendbeli tanácskozás után, s hogy a körülötte  
támadt vita zajos hangjai még sokáig visszhangoznak majd benne. A kérdésr ől  
folyó eszmecserékben egyik vitapartnere Deák Ferenc, akinek a személyére az  
ügyről szólva többszőr is kitér. 1842. október 23-án írja: „Deákkal 2 óra hosz-
szat — megérteni látszik egyet s mást... mindazonáltal nem kotortam el ő  min-
dent, mi a szívemet nyomja. —Ebéd nálunk — Deák s nagyjából a társasága."  
Másnap: „Elkezdtem írni az akadémiai beszédemet." Október 27-én: „Deák-
kal tanácskoztam 1/2 4-tő11/2 7-ig... Fölényes vitakészséggel bír... s más né-
zeten van... Nincs mélysége... én elcsüggedek." November 25-én ezt jegyzi  
fel: „Felolvastam Tasnernak a szóban forgó beszédet." (Személyes iratait s je-
lentősebbnek tartott más munkáit előszór titkárával s bizalmas munkatársá-
val, Tasner Antallal beszélte meg. Őt bízta meg naplójának gondozásával is.)  
A Naplóban magáról a november 27-én lezajlott eseményről, a beszéd meg-
tartásáról, csak egy szűkszavú közlés számol be: „Vihar. Bágyadtan, lanyhán  
vagyok, némi vért köpök —Hál' istennek rekedt azonban nem vagyok. Akadé- 
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miai közülés a vármegyeházán. Felolvasást tartok állva 2 óra 10 percig. Azt hi-
szem, jól sikerült. Pulszky elsápad a düht ől..." November 29-én a beszéd utó-
rezgéseit rögzíti: „Pulszky még egész sápadta dühtől... Deák keresztül néz  
rajtam..."  

A történettudomány Széchenyi szóban forgó, 1842. XI. 27-én megtartott  
Akadémiai Beszédének majd minden részletét körültekint ően megvilágította.  
Ismerjük létrejöttének indítékait, motívumait, körülményeit, sokan rámutat-
tak jelentőségére, fogadtatására, következményeire, visszhangjaira. A nemze-
tiségi politika szemszögéből Arató Endre foglalkozott vele a legbehatóbban,  
hangsúlyozván, hogy szerzője a nemzet tudós társadalma ellőtt a reformkori  
Magyarország egyik legsúlyosabb problémáját taglalta, s hogy beszédével me-
részen belenyúlta nemzetiségi kérdés darázsfészkébe. Arató felhívja a figyel-
met, hogy a nagy reformer itt kifejtett gondolatai csírájukban jelen vannak  
már az 1832-36-i országgyűlés idején kifejtett nézeteiben is, különösen pedig  
az 1841-ben megjelent munkájában, a Kelet Népében. (Erről a könyvéről jegy-
zi a Naplóban 1841. VI. 28-án: „Könyvemnek, a Kelet Népének nagy a hatá-
sa... igen kapós. Tulajdonképpen senkinek sem tetszik... ahogy megfigyel-
tem. Ellenben Kossuth fáklyászenét kapott.") Ebben már nyomatékosan mu-
tatott rá az alkotmányos és demokratikus intézkedések fontosságára a türel-
metlen magyarosítás képviselđivel, Kossuthtal és a középnemesség radikális  
szárnyának törekvéseivel szemben. A velük folytatott hírlapi vita tet őzéseként  
jött létre az Akadémiai Beszéd címen számon tartott munka, amely a helynek  
és az alkalomnak megfelel ően a nyelv kérdéseit helyezi a központba. Nincs  
szándékunkban a beszéd gondolati tartalmát egészében áttekinteni, csupán  
néhány tételére szeretnénk kitérni. Azokra, amelyek a nyelvr ől gondolkodó  
Széchenyi etikai fölényér ől vallanak, egyúttal pedig a legkeményebben ítél-
keznek kortársainak saját nyelvük iránti elfogultsága és a más nyelvekkel  
szemben megnyilvánuló türelmetlensége fölött.  

Nem könnyű  lélekkel szánta rá magát — mondja —,  hogy a nemzet újjászüle-
tésének nagy ügyéhez, a magyar nyelv kim űvelésének és el őbbre vitelének  a 
kérdéséhez hozzászóljon. A sokáig elhanyagolt s pusztuló magyar nyelv a buz-
gó hazafiak igyekezetéb ől ma ismét virágzásnak indult, de félő, hogy az  a 
mód, ahogyan terjesztését végzik, nagy visszatetszést kelt az ország nem ma-
gyar lakosai között, s ennek a visszahatása felh őszakadásként sodorja majd el  
legszebb virágait. „Vak hevében" sok hazafi tévútra került: „Jaj, mily kevesen  
vagyunk — így sopánkodónak — lehetetlen, miképp ennélfogva a roppant szá-
mú német és szlávban el ne olvadjunk; terjeszteni kell tehát a nyelvet s nemze-
tiséget mindenek el őtt." бt azonban nem a magyarság csekély száma aggaszt-
ja, hanem az, hogy „szellemi léte oly felette könnyű". Nemzetiséget és nyelvet  
nem lehet zsarnokian, külsđ  eszközökkel terjeszteni, rákenni valakire, mint  a 
meszet a falra vagy a mázat a fazékra. Igaz, hogy törvényeink csak azt céloz-
zák, hogy a latin helyett a magyart tegyék a közigazgatás nyelvévé. „Én most  
kérdem, a hazánk fđ  heveseitől kérdem: ugyanannál maradtak-e, mit a tör- 
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vény parancsol (...) vagy kalandoztak-e ezen határon néha túl?" Sajnálkozva  
állapítja meg, hogy akik ezt a kérdést föl merik tenni, azokat hazaárulással  
gyanúsítják. „Nem elég mai időkben tőrvényeket írni, de azok iránt szimpátiát  
is kell terjeszteni. És ha valaki olyan törvénynek nem hódol, mely el đtte gyűlö-
letes, melytál természete visszaborzad, sújthatja St a bet űnek szigorúsága  
ugyan, de célját veszti, mert mártírt emel, ez pedig fanatizmust szül.» A ma-
gyar nemzeti érzés erősítését és nyelvűnk felvirágzását nem remélhetjük sem  a 
„nyelvmestertől", sem más erбszakos módszertđl, mely "csak külsđleg hat, s  
mert grammatikát tanít, mindenüvé zsin бrt van, s mindent veres, zöld és fe-
jérrel eltarkít, már azt hiszi, szíveket bájolt s vel đket hódított". A nemzeti ér-
zés serkentésének ez az ónkényes módja, a „túlhév", csak arra alkalmas, hogy  
felkorbácsolja a más nyelvű  nemzetek szenvedélyét, fokozza „felingerült álla-
potát". Majd: "Nyelvet, nemzeti sajátságot ily felette könny ű  szerrel azonban,  
én legalább úgy hiszem, még csak biztosítani sem lehet, s annál kevésbé szilár-
dabb és tágabb alapokra állítani; minthogy — és itt különös figyelemért esede-
zem — a szólás még korántsem érzés, a nyelvnek pergése korántsem dobogása  
még a szívnek, s ekép a magyarul beszélđ, sбt legékesebben szóló is korántsem  
magyar még." A nagy tömegben rejlő  "olvasztói varázserő" Széchenyi szerint  
csak akkor jut érvényre, ha ökölre, botra kerül a dolog. Úgy véG, hogy csak az  
erkölcsi és „értelmi felsđbbség bir nemzetolvasztó tulajdonságokkal"; „egye-
nesen a civilisatio, mellyen kard nem fog, s mely elđtt a legtöndöklőbb vitézség  
is térdre esni kénytelen." Valljuk be — figyelmeztet az író —, hogy mi még  
messze járunk ett ől az erkölcsi magaslattól s az önismerése fejlett fokától,  

ezért „ürítsük a megismerésnek keser ű  serlegét fenékig ki, s valljuk meg, hogy  
tán nincs ország e földön, hol annyira össze volna zavarva a ha7- аfiságnak ma-
gasztos eszméje a hazai nyelvvel".  

Noha Széchenyi Akadémiai Beszéde a reformkori magyar közélet egyik Leg-
többet vitatott nyílt kérdését, a nyelvhasználatot helyezi a központba, s b őven  
kitér a tőrvényekkel, az országgyűléssel, a közigazgatással összefüggđ  problé-
mákra is, számára a nyelv mégsem elsőrendűen politikai, hanem lelkiismereti  
ügy, s etikai meggyđződésének erőteljes megfogalmazása.  

Eleve el kell hát utasítanunk azt a föltevést, hogy Széchenyi saját pozíciói-
nak az erősödését s hívei számának a gyarapítását remélte ezekt ől a szavaktól,  
különösen a nemzetiségek körébđl, noha tudjuk, hogy a nem magyar nyelvű  
közvélemény érthet ő  rokonszenvvel fogadta beszédét. Ugyancsak ezen a he-
lyen kel szólnunk a történelem kinetikus energiáját csupán az osztályviszo-
nyokból levezetđ  interpretálás egyoldalúságáról, amely egyedül az osztályér-
dekekben ismeri fel a történelmi mozgás alfáját és ómegáját. Az emberi cse-
lekvésnek, a történelem menetére kiható eszméknek az az értelmezése,  
amelynek éгvгendszerébđl hiányzik a személyiség erđ inek, diszpozícióinak és  
képességeinek a számbavétele, eleve alkalmatlan arra, hogy maradéktalanul  
fölfedje a jelenségek valódi rugóit. Aratóé sem, aki az Akadémiai Beszédb đl  
ezt a kővetkeztetést vonja le: "Széchenyi nem jutott el a polgári fejl ődés köve- 
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telésében addig, mint az ellenzék, s ez tükröződött nemzetiségi politikájában 
is. Amint a középkorban még nem voltak nemzeti ellentétek, és a feudalizmus 
válságának kezdeti időszakában a nemzeti ellentéteknek csak a csírája jelent-
kezett, mert a kapitalista viszonyok fejletlenek voltak, úgy Széchenyi politiká-
ja, amely nem akarta teljesen felszámolnia feudalizmust és nem igényelte a 
polgári fejlődést oly mértékben, mint az ellenzék, türelmesebb volta nemzeti-
ségekkel való viszonyában is. Ez a türelmesség tehát nem Széchenyi fejlet-
tebb, progresszívabb, hanem éppen a feudalizmus felszámolását illet ően az el-
lenzéknél következetlenebb politikájának volta következménye. E kérdéssel 
szorosan egybekapcsolódott, hogy Széchenyi félt a parasztságtál és a nemzeti-
ségek többsége paraszt volt." Nyilvánvaló, hogy az aulikus magyar f őnemesség 
itt jellemzett politikai fölfogását a föntiek is motiválták, de az is bizonyos, 
hogy Széchenyi nyelvkérdés által kiváltott traumáinak a hátterében világosan 
fölismerhetők lelkiségének, gondolkodásmódjának, erkölcsi meggy őződésé-
nek olyan elemei is, amelyek a felállított képletbe nem férnek bele, s felisme-
résüket csak a világnézet egyéni "megélésének" a dokumentuma, a Naplt$ te-
szi lehetővé számunkra, a lélek e „mindennapos színvallása", melyb ől kitűnik, 
hogy írója messze túllépett saját osztályának gondolati korlátain. —Akadémiai 
föllépésének a nyomait még sokáig kísérhetjük a Naplóban. Baráti köre, így a 
radikális gondolkodású Wesselényi, de Batthyányi Lajos is elhidegül t őle; 
Kossuth lapjában, a Pesti Hí lapban sorra jelennek meg a nemcsak bíráló, ha-
nem támadó hangú cikkek is, amelyek főleg azzal vádolják, hogy támaszt nyújt 
a pánszláv mozgalmaknak; ellenfelei visszautasítják a magyar nyelv er őszakos 
terjesztésének a vádját is, s azt vetik szemére, hogy hallgat más nyelvek térhó-
dításáról, sőt hazafias érzelmeire is tesznek elmarasztaló megjegyzéseket. 
Csak néhány reagálása föntiekre a Naplóban: "Szüntelenül nyomorultul va-
gyok. Kijön »Az Akadémia körül« Csak rólam beszél NB Pest tízezred része. 
»Meglátjuk, Magyarország fölött jó vagy rossz szellem-e.« — Ha meghalok 
(mielőtt legalább elméletem alapvetését), csak tovább tart majd a káosz (...) 
Batthyány Lajos mindenestül Deák, Kossuth és társai karjaiba vette magát. 
Ipar Egyesület választmányi ülésén — hol Batthyány Lajos elnökölt, felolvasta 
a beszédét, hogy lássa, nincs-e valamilyen észrevétel rá... hogy engem helyez-
zen hamis megvilágításba — Teljesen ellenem fordult" (1842. XII. 23.). Két 
nap múlva, 25-én: "egész éjjel félig ébren, egyik eszme a másikat űzi. Nagyon 
bágyadtan keltem fel! Mégis morálig természet ű  volna szenvedésem? Az 
agyam beteg?... akkor az a kérdés, képes vagyok-e elviselni elszigeteltsége-
met..." 1843. III.21-én: „Néhány nappal ezelőtt... ünnepély Kisfaludy Sán-
dor 70 éves születésnapjának tiszteletére —Eötvös elnököl — a megyeházán. 
Viharos tetszés szól... a hungarizmusnak. Közgy űlés. Nem megyek el... mert 
holnap Bécsbe utazom. Csak kompromittálhatnám magam — minthogy nincs 
kifejlete a dolognak." Október 4-én: „Nem kedvel egyik párt sem... Batthyány 
Lajos aposztatát lát bennem... Metternich megriadt konvertitát." Mintegy 
ennek a rímszava a szeptember 11-én tett bejegyzése is: „Félek, Bécsben tu- 
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lontúl magyarnak fognak tartani — itt túlontúl osztráknak. — Nyugtalanítanak."  

Még 1846. február elsején is ilyen bejegyzéssel találkozunk: „»Azt beszélik,  

Magyarországot osztrák—német lábra akarja állitani« — »Én beszéltem els őnek  
magva ul —60 ezret adtam egy magyar Akadémiára etc.«" Ezek a fájó emlékek is  
belejátszanak a későbbiek során mind gyakrabb önvádjaiba s rémlátásába, ame-
lyek elkísérik a NaplЭ  íróját személyisége tragikus felbomlásáig. A szeptember 4  

én beírt utolsó mondata: „Nem volt még ember, ki nagyobb z űrzavart hozott vol-
na ebbe a világba mint én!" Szeptember 5-én Döblingbe szállítják.  

A Napló arról győzi meg olvasóját, hogy Széchenyi nemzettel, közősséggel,  
nyelvvel valö azonosságtudata nem osztálykötöttségének a sz űrőin keresztül  
jut kifejezésre. Akiben nyelveszményének meg nem értése ennyi súlyos lelki  

sérülést idéz elő, s aki azt ennyi ideig hordozza magában, annak a nyelv szűk-
ségszerűen több mint osztályérdeket vagy ideológiát szolgáló eszköz. Ahogy  

erről a témáról beszél, az soha sem hűvös közlés vagy közömbös megállapítás;  

az mindig állásfoglalás, abban az erkölcsi kiállás keménysége s a meggy őződés  
főlénye érzik. A Napló minden spekulatív elemet nélkülöző  s gondolati áttéte-
lezést mellőző  közvetlenségéről tanúskodnak közlésformájának legfeltűnőbb  
jegyei is: szemben értekez ő  műveinek korrekt, logikailag ellen őrzött, a gondo-
latokat árnyalataiban visszaadó s olvasóival elsősorban értelmi kapcsolatokra  
törekvő  stílképzésével, a Naplóban a jelzésszerű, szaggatott, kihagyásos stilfor-
ma az uralkodó vonás, amelynek elsődleges funkciója az emlékeztetés: a hely-
színek, a fogalmak, történések, nevek, id őpontok rögzítése, megóvása a  
feledéstől. A szöveg csak elvétve veszi fel a nanatfv próza vonásait, s olyankor  
is többnyire az egyéb írásából ismert, érzelmileg színezett, romantikus tónusú  

vagy ironikus hangot Üti meg, minta tárgy iránti alanyi viszony és személyes  
érdekeltség legárulkodóbb jegyeit. Ez utóbbiak a Naplót mindinkábba vaJo-
máshoz kőzelitik, olyan kisprózai műfajváltozathoz, amely a legközelebb áll a  
líra személyességéhez és élményszer űségéhez, noha a művészi formaadás lát-
ható szándéka nélkül. A cizelláltság mellőzése, a nyelvi megmunkáltság hiá-
nya ismét csak a közvetlenséget és átéltséget hangsúlyozza.  

Az előadás e formai jellegzetességei avatják a Naplót irodalommá: az embe-
ri lélek kitárulkozásává. Belőle nemcsak a közéleti ember élete válik napi tör-
ténésekben is láthatóvá, hanem az író lelki és szellemi m űködésének a mecha-
nizmusa, a szándékok és tettek genézise is.  

Az irodalomtörténésznek nem az a dolga, hogy érzelegjen, mégsem tagad-
hatja, hogy a Napló olvastán vegyes érzelmek kerítették hatalmába. Egyrészt  
jólesően állapíthatta meg, hogy a magyar szellemi életnek ennyi emberölt ővel  
ezelőtt is voltak olyan óriásai, akik az emberi együttélés szövevényes kérdéseit  

ily tiszta etikai magasságból tudták szemlélni. Másrészt keser űen veszi tudo-
másul, hogy Széchenyi Akadémiá Beszédének a szavai e visszájára fordult vi-
lágunkban sem vesztettek id őszerűségükből. Csak éppen a nómenklatúrát kell  
a helyére tenni. De támad-e majd korunknak új Széchenyije?  
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јZÉCHENYI SZERBIÁBAN, 1830  

STOJAN  VUJI Č I Ć  

Széchenyi István 1830. június 24-e hajnalán indult el Pest-Budáról a külön  e 
célra érített Desdemona fedélzetén második keleti utazására — s els ő  útjára az  
A1-Dunára. Szokatlan úti vállalkozás volt: utazás hajón a Dunán lefelé, majd  a 
Fekete-tengeren Konstantinápolyig—Isztambulig, s vissza lóháton és kocsin  
Szerbián át hazáig. Az út oktöber 19-éig, közel négy hónapig tartott A sze-
mélyzet mellett kíséretében volt az ifjú gróf Waldstein János (1809-1876), s  
magával vitte Beszédes József (1787-1852) vízépít ő  mérnököt, aki elsőnek vi-
tette fel az Al-Duna szabályozásának gondolatát. Széchenyi ekkor harminc-
nyolc esztendős (harminckilencedik születésnapját hazafelé utaztában vala-
merre bolgár földön éri meg), kísér ője, Waldstein János huszonegy éves, s ez  
élete első  nagy utazása. A Desdemona dereglyén Galacig úsznak le, majd gö-
rög és francia bajón Konstantinápolyig, visszafelé az akkori török f ővárosból  
lóháton Požarevacig s kocsin Pestig.  

Waldstein nemcsak kellemes útitársnak bizonyult, de tartalmas naplót is veze-
tett az úton, melynek feljegyzései sok részlettel kiegészítik Széchenyi napl бjegyze-
teit Úgyes akvarellista is volt, s fennmaradt rajzkönyvének lapjain szép vízfestm ё-  
nyeken örökítette meg az érdekes út fontosabb állomásait és mozzanatait  

A Duna deltájához érve Széchenyi betegen, elcsigázottan, kételyek közepet-
te jegyzi naplójába: "... én azért az elvért utazom, hogy Pestr ől a Dunán utaz-
hassam a Fekete-tengerig". Számára a végs ő, még távoli cél a Bécs és Kons-
tantinápoly közötti gőzhajó-közlekedés létesítése volt, ami az Al-Duna hajóz-
hatóvá tételének lehet őségétől függött. E nagyszabású hajózási terv megvaló-
sítása nagyarányú Duna-szabályozást igényelt, különösen a Kazán-szoroson,  a 
Vaskapun való áthaladás akadályainak megsz űntetését  

Széchenyi rövid szerbiai átutazása és látogatása Miloš Obrenovi ć  (1780-
1860) fejedelemnél 1830. szeptember végén és október els ő  napjaiban a Szerb  
Fejedelemség számára történelmi horderej ű  esemény előkészítésének idejére  
esik. Hosszas odázgatás és késlekedés után végre küszöbön állta hattiserif el-
fogadása és kihirdetése, amellyel a szultán a fejedelemség autonómiáját bizto-
sítaná. Az 1829. szeptember 14-én Drinápolyban megkötött orosz—török béke-
szerződés kötelezte Törökországot, hogy maradéktalanul teljesítse Szerbia  
iránti korábbi kötelezettségeit, s ennek nyomán fogalmazták meg már 1829.  
szeptember 30-án a békeszerz ődés függelékeként a Porta bels ő  készségnyilat-
kozatát, amelye nemzetközi kötelezettségeket tartalmazta. Ezt az okmányt  
1830. február 6-án kihirdették Kragujevacon a szerb népszkupstinában, mint  
annak kétségtelen jelét, hogy hozzáláttak a szerb kérdés megoldásához. 1830  
augusztus végére hosszantartó tárgyalások és egyezkedések után dolgozták ki  
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annak a diplomának a szövegét, melyet Mahmud szultán végül 1830. október  
elején elfogadott. E szultáni hattiserifet végü11830. december közepén hirdet-
ték ki jogerősen török és szerb nyelven Belgrádban. Szerbia teljes bels ő  auto-
nómiájának elnyerése mellett a diploma meger ősítette Miloš Obrenovičot is  a 
fejedelmi méltóságban, egyben e méltóságot örökletessé tette az Obrenovi č-
családban. A vámrendelkezések ugyancsak el őnyösek és alapvető  fontosságú-
ak voltak Szerbia s kereskedelme számára. Miloš fejedelem tehát várakozással  
teli napokat élt Széchenyi požarevaci látogatásának idején, s Szerbia függet-
lenségének elnyerése és ennek kedvez ő  külpolitikai és gazdasági lehetőségei  
és fejleményei minden bizonnyal felmerültek beszélgetéseik során, hiszen  a 
Szerb Fejedelemség függetlenedése a Magyarországgal való közvetlenebb  
kapcsolatok kialakítását is lehetővé teszi majd.  

A Szerb Fejedelemség Európa felé fordulásának és nyitásának legígérete-
sebb és kézenfekvő  iránya ekkora reformtörekvések Magyarországa volt. A  
függetlenedő  Szerbia számolhatott a Dunán-Száván túli szerbség befolyásos  
támogatásával is, melynek már jelent ős, gazdaságilag és társadalmilag meg-
erősödött polgári és értelmiségi rétegei voltak. Széchenyi szerbiai látogatásá-
nak idején még mindig Pest-Buda az egyik legjelentékenyebb szerb szellemei  
központ, a tudós társaság szerepét betölt ő  Szerb Maticával (1826) és a pesti  
egyetem már három évtizede működő  szerb nyomdájával. Nem sokkal előtte,  
1828-ban rövid időközben két fontos mű  is napvilágot látott Budán, melyek  a 
szerbség, de különösen a Monarchia-beli szerbek számára nyújtottak fontos  
ismereteket: 1827. november 16-án a szerb könyvek cenzora, Jovan Vitkovi ć  
budai pravoszláv szerb parókus (Vitkovics Mihály testvéröccse) engedélyezte  
a bajai születésű  Joakim Vujić  (Baja, 1772 -Belgrád, 1847) író szerbiai útleцá-
sának (Putešestvije Pl Srbiji) kinyomtatását, melynek elkészítését Miloš Obre-
nović  fejedelem támogatta anyagilag, s nem sokkal utána, 1828. április 15-én  
ugyancsak Jovan Vitković  imprimálta Vuk Karadžić  (1787-1864) Milo А  Obre-
nović  szerb fejedelemről szóló könyvének kéziratát (Miloš Obrenovi ć, knjaz  

Serbiji; ili gra đa za srpsku istoriju nakga vremena).  

Széchenyi látogatásának legfőbb indítéka az volt, hogy megnyerje a szerb fe-
jedelem támogatását az Al-Duna szabályozásának tervéhez. Bár Miloš fejede-
lem felkarolta a tervet, könnyen meglátva annak minden el őnyét Szerbiára  
nézve, a fejedelemség részvétele a grandiózus terv megvalósításában csupán  
jelképes lehetett, hiszen a tárgyalások idején Szerbia bels ő  autonómiájának a  
kérdése is még csak a megvalósulás útján volt, s temérdek más szükséglete kö-
zepette a sok évszázados török megszállás után függetlened ő  fejedelemség je-
lentősebb beruházásokra nem is gondolhatott. A találkozás nyilván Miloš feje-
delem elképzeléseinek és hozzáállásának a kifürkészését is szolgálta, de meg-
előzte a késđbbi szükséges diplomáciai lépéseket is a mind önállóbbá váló  
Szerbia részvételének és feltételeinek számításba vételével.  

Széchenyi megbetegedése miatt hosszabb s kényszer ű  isztambuli idđzés  
után szeptember 14-én keltek útra. Waldstein János mellett Széchenyi kísére- 
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téhez csatlakozott Eisenbach Ferenc kapitány is, az isztambuli osztrák követ-
ség egyik tagjának fivére. A terv szerint szárazföldön, lóháton tették volna  

meg az utat Szerbián át hazáig. Isztambultól Belgrádig akkoriban a tatár futá-
rok hat nap alatt vágtattak el! Széchenyi és kísér ői Drinápolyon át lovagoltak  
Szófiáig, ahonnan szeptember 26-án kora reggel indultak tovább, s a Szerb  

Fejedelemség akkori határát már 27-én Nišnél érték el. „Mielőtt Nišbe ér az  
ember — írja Széchenyi — ahol Ó-Szerbia kezd ődik — egy tornyot látni, mely a  
maga nemében a legkülönlegesebb, mit láthatni. Befalazott emberfбkb6l áll —
az utolsó elбtti forradalomban kivégzett szerbek koponyáiból! Iszonyú lát-
vány! іІуеn előzmények — ilyen iskolák és tapasztalatok képezik a szerb egység  
alapját! És annak, hogy az országban összetartás van és nincsenek el őítéletek.  
— ilyen keserű  vér-forrásból, mely a függetlenségért ontatott — elébb-utóbb  
szabadságnak és boldogságnak kell fakadnia és fog is fakadni Szerbia számá-
ra... Minő  tárgy volna e torony egy költeménynek. A sok jajszó és siralom, mi  

benne elnémult... „  
E koponyatorony ma is látható Niš városában. 1809 májusában a čegari sán-

cot védelmező, elesett szerb felkelők mintegy ezernyi fejéből emeltette elret-
tentésű) a niši pasa. Stevan Sindeli ć, a felkelők vajdája, kilátástalannak látva a  
török túlerővel szembeni ellenállást, a puskaporos hordók közé l őtt, s a betó-
duló török katonasággal együtt a leveg бbe röpítette a sáncot, felkelőivel  
együtt a húsi halált választva a megadás helyett. A felkel ők tetemeit ekkor le-
fejezték, s a fejekb ől négyszögű  tornyot raktak: 56 sorban építették a torony  

falába a fejeket, arccal el őre. (Több mint fél évszázadon át a torony szabadon  

állt aKelet-Szerbiába vezet ő  országút jobb oldalán. Később tetбzetet ácsoltak  
föléje, majd a század végén mauzóleumot emeltek köréje.) A torony látványa  

iszonyatot, de csodálatot is keltett az arra tér őkben. Alig két éwel Széchenyi  
után — 1832 júliusában — keleti útja során Alphonse de Lamartine (1790-
1869) is aлa járt, s Széchenyihez rendkívül hasonlatosan csodálattal párosuló  

döbbenetét örökítette meg: „Megérkeztem a niši síkságra, mely az utolsó vá-
ros már-már Szerbia határán. Lóháton megelőztem a karavánt vagy félóra já-
rásra. Tűzött a nap. A várostól mintegy mérföldnyire széles fehér tornyot lát-
tam emelkedni a síkság közepén. Csillogott, mint a pátoszi márvány. Az ös-
vény egyenesen odavezetett. Közelebb mentem, lovamat egy török fiúra bízva,  

aki idáig kísért. A torony árnyékában leültem, hogy szundítsak egy keveset.  

Alig telepedtem le, amikor tekintetem az emlékm űre emelve, mely rám vetet-
te árnyékát, észrevettem, hogy falai, melyek márványból vagy homokk őből  
épülteknek látszottak, emberi koponyák szabályos soraiból tevődtek össze. E  
férfi-koponyák és arcok, melyeket az es ő  és a nap kiszikkasztott és kifehérí-
tett, kevéske homokkal és mésszel voltak összetapasztva, s ez képezte a di-
adalivet, melynek tövében meghúzódtam. Tán tizenöt-húszezer koponyából  

állhatott. Néhány koponyán még ott volt a haj is és lebegett, mint zuzmó és  
moha szálai a szél fuvallatára. A hegyekb ől jövő  szellő  élénken és frissen fújt,  
és behatolva a fejek, arcok, koponyák számtalan űregébe, panaszos és síró  
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hangot hallatott" A niái koponyatorony élménye olyannyira beler őgzádött  
Széchenyi emlékezetébe, hogy jelkép erej űvé vált, s érveléseinél évtizedekkel  
később is példaként idézi meg az önkényuralmi rendszert leleplező  nevezetes  
Vrssтapillantásában (a Blickben), melyet tragikus vége előtt névtelenül adott ki  
Londonban. „Emberekkel és népekkel legalább becsületesen kell eljárni" —  
mondja ki benne. De naplójában is, a honi állapotokon keseregve, még az él-
mény közvetlen hatása alatt megörökíti: „Félek, félek, hogy nálunk hiányzik a  
niái torony!"  

A niši koponyatorony megrázó élményével másnap, szeptember 28-án  
Ražanjba értek, „mely keskeny völgy mélyén fekszik — élénk vörös háztet őivel  
igen kellemes hatást tett rám — emlékezik Széchenyi. — Érkezés űnk előtt alig  
láttuk a helységet, mert fölötte áll sz ember".  

Mivel Széchenyinek feltett szándéka volt talállcozni Miloš Obrenovi č  fejede-
lemmel, Waldstein János és Eisenbach Ferenc kapitány társaságában szep-
tember 29-én Ražanjból Jagodina (a mai Svetozarevo) felé vette útját, ahon-
nan Kragujevacba ment volna. Miloš fejedelem uralma alatt (1815-1839) Kra-
gujevac volt Szerbia székhelye, Belgrád csak fia ,  Mihaili Obrenovič  első  feje-
delemsége idején (1839-1842) lesz Szerbia fővárosává. Mivel a Morava folyón  
híd csak ё iprijánál volt, Jagodinát kénytelenek voltak érinteni, ahol szeren-
csére megtudták, hogy „Szerbia Ura" éppen Požarevacban id őzik. „A Morava  
völgye gyönyörű, egész Magyarországon nem ismerek ilyen buja, friss tájat. b,  

erdei szalonkák szagát érezni! Szerbiának általában egészen más a jellege,  
mint Ruméliának és Bulgáriának. Inkább Magyarország erd ős hegyi vidékeire  
emlékeztet Sötétebb és komorabb. Az ember alig jut ki az erd őkből" — jegyzi  
fel Széchenyi naplójába. Jagodinai szállás után szeptember 30-án gyors iram-
ban Batočinába lovagoltak, ahonnan váltott lovakkal még aznap Svilajnacba  
értek. „Még tovább akartunk lovagolni, de a lovakra nagyon sokáig kellett várni —
esni is kezdett kissé és ezért maradtunk" — áll Széchenyi naplójában. Széchenyi  
Svilajnacból írt Miloš fejedelemnek, s leveléhez báró Franz Ottenfels-Gschwindt  
konstantinápolyi osztrák internuncius, az Osztrák—Magyar Monarchia követsége  
helyettes vezetőjének ajánló sorait is mellékelte. A két levelet vágtában vit-
ték előre Požarevacba, jelezni a szerb fejedelemnél érkezés űket  

Miután az éjszaka az id ő  kiderült, október 1-jén már korán elindultak Svilaj-
nacból. Nem a legjobb lovakon, s némi vesz ődséggel, korbáccsal, kancsukával  
hajszolva lovaikat, gyorsan haladtak, és már két órakor Požarevacba értek.  El 
hagyva Svilajnacot, „az erdő  szélére érve számos kis helységen át, helyesebben  
mellettük elhaladva, az volt az érzésűnk — írja Waldstein —, mintha Ameriká-
ban volnánk, új telepesek között, oly vad és ny>>zsg ő  itta világ: csupa új ház".  
Lučica előtt — Požarevactól délre — találkoztak a fejedelem futárával, akit  
ehbűk küldtek, s aki köszöntésűk után visszalovagolt, hogy jelentse jöttüket  

Miloš Obrenović  kitűntető  figyelemmel és tisztelettel fogadta s látta vendé-
gül Széchenyit, látogatásának szemlátomást kivételes jelent őséget tulajdoní-
tott, számolva azzal, hogy Széchenyi személye és befolyása jelent ősen előbbre  
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viheti a Szerb Fejedelemség szükségszer ű  és hasznos magyarországi kapcsola-
tainak megerősítését. Ezt fogadásának küls őségeivel is hangsúlyozni és kifeje-
zésre juttatni kívánta. Széchenyi és kísér ői nyolc órai lovaglás után meglehet ő-
sen fáradtan értek Požarevacba, ahol az „Úr" udvarháza el őtt „kőrűlbelűl egy  
félszázadnyi nem elegánsan, de európai és igen célszerű  módon öltđzött kato-  
na állt fegyverbe és tisztelgett" előttük. Megperdültek a dobok, Széchenyi  
odalovagolt, és megkőszőnte a tisztelgést.  

A bajai születésű  író, és a szerbiai fejedelmi teátrum későbbi igazgatója, 30-
akim Vujić  1828-ban Budán kiadott Utazás Szerbiában (Pute Јesty je po Se гb ј)  
című  útleírásában részletesen beszámolta fejedelmi városok, Belgrád, Kragu-
jevac és Požarevac akkori állapotáról. Vuji ć  1826. augusztus első  napjaiban  
látogatott Požarevacba, hogy tiszteletét tegye a fejedelemnél, s kinyilvánítsa  
háláját addigi irodalmi munkásságának támogatásáért. Leírása szerint a b őven  
termő  síkságon elterülő  várost ekkor mintegy 250 ház alkotta, a központban  
számos kereskedб  és mesterember boltjával és műhelyével A várost szel ők,  
gazdagon termő  szántóföldek, gyümölcsösök, legel ők vették körűt. Az utóbbi  
években épült csak újjá a török pusztítás után, kereskedelme fellendül őben  
volt, s számos idegenből jött is megtelepedett benne, és házat épített magá-
nak.  

A város szívében 1825-ben emelt magának udvarházat Miloá fejedelem is,  
aki ekkor felváltva Kraguj evacon és Požarevacon lakozott, s gyakorolta hatal-
mát. Požarevac fekvése a Morava folyó gazdagon term ő  völgyében, Šumadija  
peremén, s a Duna közelsége miatt is vonzotta a fejedelmet, ahol kik őtбje volt  
a városnak.  

Vujić  egyenesen palotának nevezi a fejedelmi konakot, amely keleties archi-
tektúrájú, emeletes épület volt. Az emeleten sok szépen berendezett szobáról  
tesz említést, s egy, a homlokzatból el őreugró, tágas „díván„-ja, fogadóterme  
is volt. Leírása szerint a földszinten volta fejedelem kancelláriája, az ebédl ő  s  
még más helyiségek. Keletre külön épület volta hivatalnokok, írnokok és más  
udvari szolgálattevők számára. Nyugatra pedig egy nagy épületben lakotta fe-
jedelem legénysége. Ezután egy új kaszárnya következett, amely kétszáz kato-
nát fogadhatott be. Szemben a kaszámyával volta pénztárnok háza, a kapu  
felé pedig a konyha és több kisebb épület esett. Az egész épületegyüttest ket-
tős palánkkal kerítették körül és er ősítették meg. A fejedelem új templomot is  
emelt a városban, kőzetében iskolával. A városban egyébként a tőrök uralom  
jellegzetes emlékeit is látni lehetett még ekkor: dzsámit magas minarettel, ud-
varán csorgókúttal és az egykori tőrök helyőrség épületét.  

Požarevacon ekkoriban két kompánia katonaság volt, kétszáznegyven kato-
nával. Egy őrmester és két reguláris káplár képezte a tiszti kart, akik a Monar-
chiából jöttek át. Három dobos is tartozott a katonasághoz — közülük az egyik  
afrikai származású arab volt, akit megkereszteltek! A közkatonák hagyomá-
nyos egyenruhája kicsiny szerbiai sapkából, mellényb ől és széles, tarka övből  
állt, széles, bő  ujjú ing volt rajtuk, mely a térd alá ért, tarka gyapjúharisnyát vi- 
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seltek, bocskorral, melynek szíjait a harisnya köré tekerték. A fejedelem már  
európai módra öltöztette be sorkatonáit: b őrellenzős sapka M (= Miloš) be-
tűvel, sötétvörös mellény sárga gombokkal, sötétkék b ő  nadrág piros csíkkal,  
majd zöld posztó zubbony sárga gombokkal és piros hajtókával. „Igen jól fel-
szerelt katonák tisztelegtek nekünk. Ezerszer szebb és jobb, minta török had-
sereg" - tanúsítja Waldstein is.  

Požarevac egyébként jelentós történelmi esemény színhelye is volt, amir ől Szé-
chenyi nyilván tudott: az osztrák-török háborút követ ően 1718-ban az a békekö-
tés fűződilc hozzá, melyet Savoyai Jenő  sikeres hadjárata után (Pétervárad 1716,  

Belgrád bevétele 1717) Anglia és Hollandia közvetítésével Törökország, Ausztria  

és a Velencei Köztársaság között huszonnégy évre fogadtak eL  

Požarevacon a fejedelem személyes vendégei voltak, s az udvarházban kap-
tak szállást. Széchenyi külön szobát kapott, kísérőit közösen helyezték cl. Este  
vacsorához ültették Sket. „Ot-hat fogásos vacsorát szolgáltak fel" - jegyzi fel  

Széchenyi, bár a szokatlan ételek nem voltak különösebben ínyére... Aleksa  

Popovski, a fejedelem titkára várta őket, s jelezte, a fejedelem akkor fogadja  
őket, amikor kívánják. Mivel későre járt már, és fáradtak voltak, a fejedelem  

is végül azt üzente, pihenjenek el őbb, nem akarja háborgatni őket, s másnap  
reggel várja látogatásukat. Széchenyi is megfelel ő  benyomást kívánt kelteni  
magáról a fejedelem előtt, s ez kíséretét is illő  tartásra kötelezte. „Nagyon  

tiszteletteljesen viselkedtünk Széchenyivel szemben - mondja Waldstein  -, 
mert itta grand seigneur szerepét kívánta játszani. „  Szándékosan úgy fogal-
mazta kérését a fejedelem felé, hogy csak másnap fogadja őket.  

„A fejedelem lakása csinos pavilon -jegyezte fel Széchenyi -, nem fény űző ,  
de tiszta, keleti, de nem íтlésesen elegáns modorban. Van még egy pavillon -
a kettő  között nincs kapcsolat - körülbelül olyan, mint az els ő, itt laknak fel-
esége, leánya, és kisebb gyermekei és itt tölti 8 is az éjszakát. Van még egy  
földszintes ház, csupán a vendégek számára. „  „Az öltözet és a berendezés  
mindenütt törökös: sz őnyegek, párnák „  - írja Waldstein is.  

Miloš Obrenović  október 2-án, kora délel őtt fogadta Széchenyit és kísér őit a  
požarevaci új konak emeleti fogadószobájában, melynek keleties, zárt erkély-
szerű  kiszögellése volt. A fejedelem ötvenedik életévében járó életer ős férfiú.  
A beszélgetés tolmács segítségével németül folyt, s Széchen ~yi „ő  Excellenciá-
jának„  szólította „Szeгvia urát„, akit az oroszok »Herceg Ofenségének„  tisz-
teltek. A kihallgatáshoz magyarosan öltöztek fel. Széchenyi és Waldstein fe-
kete atillát öltött, hozzá kalpagot s török kardot. Széchenyinek igen szép feke-
te kócsagtolla és boglárja volt. Eisenbach granicsárkapitányiegyenruháját vet-
te föl. „Miloš egy erkélyszerű  helyen, kis díványon ült a sarokban, ránk székek  
vártak - írja Waldstein János, az audiencia szemtanúja és résztvevője. - A szo-
kásos bókokkal kezdtük. Látszott (a fejedelmen), milyen kellemetlen neki  a 
formális válaszadás. Utána érdekes beszélgetés fejl ődött ki (természetesen  
Aleksa Popovski német tolmácsolása segítségével) a politikáról. Nyíltan meg-
mondta: nem érti, miért nem vette át Szerbia védnökségét Ausztria, hiszen  



szomszédos állam, és Szerbiával azonosak az érdekei stb. Mivel Ausztria több  
ízben — bár igen udvarias formában — visszautasította Sket, Oroszországhoz  
fordultak. Oroszország azonban nem nyújt nekik védelmet, mert a pétervári  
udvar igen messze van, és az ország teljesen félreesik Oroszországtól. Széche-
nyi a Duna=szabályozásról kezdett beszélni. Miloš helyeselte, és megígérte,  
hogy minden tőle telhető  módon hozzájárul. Több ízben sajnálkozását fejezte  
ki, hogy ez a nyár kihasználatlanul maradt, holott mosta Duna minden sziklá-
ját és akadályát tisztán, szabadon lehetett látni, mert a víz oly alacsony volt."  

Miloš fejedelem Szerbia politikájának tágabb, európai keretére is kitért a  
beszélgetés folyamán. "Szóba kerültek a franciák. Nagy csodálattal beszélt ró-
luk, úgy látcтik általában nagy véleménye van Franciaországról, Angliáról vi-
szont nincs eléggé tájékozva." Délután, amikor folytatódik a beszélgetés,  
ugyancsak politikáról esik szó. "Széchenyi sokat mesél Angliáról, bámulom  
Aleksát, aki oly kitűnően foglalja össze" —jegyzi meg Waldstein.  

Széchenyi így írta le találkozását a szerb fejedelemmel: "Miloš minden h űhó  
és hivalkoclá-s nélkül fogadott bennünket. A természet tiszta, romlatlan fia —  

nem tud sem írni, sem olvasni —, mégis felér a mi hivatalnokaink javával. Min-
dent tud, mindent megjegyez, tudja magát mérsékelni, a megfelel ő  időt kivár-
ni, tud alakoskodni, hallgatni. Vuk Stefanovi ćot elejtette, mert az túlságosan  
élesen nyilatkozott a papságról. — Ugyanúgy gondolkodik, mint Vuk — ,  de  e 
komédia jóvoltából a papság él-hal érte. Feláldozott egy embert, aki Zimony-
ban maradt és 6 titokban támogatja — ezzel megerSsítette hitelét, ami feltétle-
nül szükséges volt és nélkülözhetetlen Szerbia számára. Uralkodói jellemvo-  
násra vall ez — támogatni Vukot: ez magánembeггe vallott volna. Egészen jó-
zan, praktikus lénye világosan tanúsítja, hány emberfő  zavarodik meg és válik  
szinte esztelenné Európa-szertea tanulástól, stúdiumtól és nevelést ől. — Be-
szélgetésünk hosszúra nyúlt, és azt hiszem, érdekes volt."  

A fogadás után — írja Széchenyi — "sétálni mentünk. Tizenegy órakor kül-
dönc jött, hogy szívesebben ennénk-e vele vagy inkább magunkban. Engem  
nem találtak meg mindjárt. »Vele«, volta természetes válasz. De mire e hír el-
érte, már asztalnál ült, úgyhogy ismét egyedül ettünk. A szendr бi sz818 bámu-
latba ejtett bennünket nagyságával és ízletességével. Kit űnő  állítólag a be181e  
készült bor is, de nem tartós. — Délután viszontláttuk a fejedelmet. Bemutatta  
a lovait. A saját ménesébđl valók, és jócskán a legjobbak, a legelegánsabbak, ily  
közel hozzánk, s ily messze Arábiától. Meg akart ajándékozni egy remek csap-
kinjáróval — de elhárítottam, mert Sahlándert akarom majd elküldeni ilyen  
állatokért. Neki viszont egy sárga kellene a doni fogatfához — a azt én szerez-
zem meg neki, etc. Érintkezésben fogok vele maradni."  

Beszélgetés közben a fejedelem azt mondta Széchenyinek: "Csak állami  
uradalmak lesznek, magánbirtokok egyáltalában nem" — közvetve reagálva  
Széchenyi egy korábbi kijelentésére, melyet titkára el őtt tett, hogy szeretne  
Szerbiában birtokot venni. "Nem lehet — felelte a titkár is —, mert mindama  
birtokok, melyek a kormányra szállnak, nem lehetnek magánember tulajdo- 
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nai, Miloš maga is át fogja adni birtokait, hogy az egész országot a köz kormá-
nyozza és közös legyen a teherviselés."  

Az Al-Duna szabályozásának a terve Széchenyi részéről visszatérő  tárgya  
volt beszélgetésűknek. „A Duna szabályozásának a jelek szerint a leghatáro-
zottabban pártját fo gja — összegzi napokkal kés őbb Széchenyi —, és ezt ki is  
nyilvánította. »Kár, hogy ebben az esztend őben már nem foghatni semmihez,  
mert ritkán ily alacsonya vízállás«, mondotta három-négy ízben is."  

A fogadás alkalmával Ljubica fejedelemasszonyt is bemutatták (a Vukoma-
nović-családból), aki "a kihallgatás alatt állva maradt és nem szokás őt meg-
szólítani", valamint a fejedelem két fiát, „akik orosz egyenruhában igen mere-
ven üdvözöltek minket". (Az idősebbik fiú az akkor tizenkét esztend ős Mi1an  
volt, aki 1939-ben apja után alig egy hónapig tölti be a fejedelmi méltóságot,  
és elhuny, a kisebbik, Mihailo—Mihály volt — Széchenyi látogatásakor  
nyolcesztendős, aki bátyja elhunyta után Szerbia fejedelmi lesz 1839-1842 és  
1860`1868 között. Flsđ  fejedelemsége idején Széchenyi 1841. június 25-én lá-
togatta meg Belgrádban. 1853-ban Hunyadi Júlia (1831-1919) magyar grófn őt  
vette nőül.)  

Miloš fejedelem közvetlenségére emlékezik Waldstein is, azt írja, hogy „már  
az is szemlátomást terhes volt neki, hogy Széchenyi különlegesen tisztelettudó  
iránta". S amikor ebéd után még egy hosszú beszélgetést folytattak a fejede-
lemmel „még vidámabb volt mint ebéd el őtt". A hangulat szemlátomást oldó-
dott és meghittebb lett: a fejedelem átöltözött, könnyebbb vörös kaftánt öl-
tött, és díszes turbánját is levette, fiai pedig „nagyon der űsen, vidáman játsza-
doztak szerb parasztfiúknak öltözve".  

A szerb fejedelem árulkodó jellemvonásai közül Waldstein — els ő  benyomá-
sa alapján — életvidámságát emelte ki. „Nagyon szívesen és nagyon sokat ne-
vet" — jegyzi meg róla. Bár különösebb szellemet vagy nagyságot nem olvas ki  
arcvonásaiból, mégis így jellemzi: „Érdemes elgondolkodni rajta: erejével  
megfékezte a törököket, fens őbbségével egybekovácsolta nemzete széthul-
lott szilánkjait, okosságával helyesen választotta meg és ragadta meg a meghó-
dolás és a felkelés pillanatait. Mindeme tulajdonságai, melyekhez az adott szó  
szentsége is járul (ezt sajnos ma már csak a műveletlen népeknél találjuk),  
megszerezték ez uralkodásra született férfiú számára mostani népének szívét  
és azzá tették, amire a természet is rendelte: uralkodóvá és szervez ővé."  

Miloš Obrenović  fejedelem a Code Napoleont alkalmazta a szerbiai viszo-  
nyokra, s törvénykezése és jogrendje — zsarnoki és kényúri természete ellené-
re, olykor könyörtelen túlkapásai mellett — annak alapján kezdett alakulni és  
szerveződni Szerbiában. „Ez a nép nem akarta a régi korhadt törvényeket tol-
dozni-foldozni és támogatni — nem! — azt akarta, hogy törvényeiben legyen  
egység és harmónia, és ezt csak új törvényhozással lehetett elérni" — jegyzi  
meg lelkesen Waldstein, s a hazai törvényhozás nehézkességén kesereg, a kor-
szellem vontatott és részleges térhódítása mellett azon, hogy még az elavult  
Corpus juris Hungarici a törvénykezés alapja.  



Október 3-án Széchenyi és kísérete folytatta útját Požarevacból, s ebédre 
már Szendrőn — Smederevában — voltak, majd a tizenhat órás utazás végén 
Grockába értek szállásra. „A fejedelem, miután még igen sokáig beszélget-
tünk vele, befogatott számunkra négy szürkét (erdélyieket) egy régi rozzant 
hintóba, poggyászainkat felrakatta két kis paraszt szekérre — és azzal elkö-
szöntünk» — emlékezik a búcsú pillanataira Széchenyi. Waldstein szerint a fe-
jedelem kitüntetően igen kényelmes kocsit bocsátott rendelkezés űkre kitűnđ  
szürke négyes fogatával, „de a ritkán mozgó állatok oly tüzesek voltak, hogy 
állandó zavarokat okoztak". A Duna mentében utaztak. „Szerbia partjai szé-
pek, üdék, frissek, csupa fa" — jegyezte fel korább Széchenyi. Szendr őn nagy 
pompával fogadták Sket a kapitányok, ahol ebédeltek, de vendéglátóikkal 
nem tudtak szót érteni. Grockában sétát tettek a faluban, majd „óriási, dús va-
csora" várta đket, „legalább nyolc-tíz fogás, méghozzá csupa nehéz, például 
akkora pulyka, mint egy túzok"! 

Waldstein feljegyzi, hogy a túlsó oldalon aznap pillantották meg visszaútjuk-
ban először »szeretett hazájuk" partját, s Széchenyi is alig tudott úrrá lenni 
meghatottságán, hogy szerencsésen zárult le útjának els ő  szakasza Szendr őn, 
ahol három hónapja lefele menet már megfordultak. „Kocsink el őtt egy fegy-
veres lovagolt és Szendr őig igen jó úton haladtunk, lépésben, tüzes és ritka 
mozgás miatt csintalan lovakkal. Bármily fáradt voltam is, szívesebben ültem 
volna nyeregbe" — kesereg némileg naplójában Széchenyi. 

Belgrád felé október 4-én Grockából vették útjukat. „Az út valóban fest đien 
szép volt. Micsoda környéke van Belgxádnak" — mondja Waldstein. — „Nagyon 
kellemes szállást kaptunk Miloš fejedelem házában", mely Széchenyi szerint 
„elég kellemes és kényelmes. Két orosz vezérkari tiszt lakik a házban. Több 
hónapot töltöttek Szerbiában felméréssel és térképhelyesbítéssel. Egyikünk 
előtt sem mutatkoztak — sem délben, sem este nem jöttek közénk." Feltehet đ-
leg Miloš fejedelem ma is álló topčideri konakjában szállhattak meg, amely 
hasonlatosa požarevaci udvarházhoz, csak kisebb. 

Belgrádban a fejedelem házában annak „számos embere" fogadta đket. 
Ebéd utána bazárban vásároltak, de Széchenyi naplójában érdemlegesebb be-
jegyzést Belgrádról nem találni. Amikor még június végén először értek hajó-
jukkal Belgrád alá, Széchenyi ezeket az ellentmondásos benyomásokat jegyzi 
fel naplójában: „Belgrád fekvése nem lepett meg — de minden esetre szebb, 
nagyobb szabású és kényelmesebb, mint Pest és Buda." Belgrádban megláto- 
gatták a pasát. „Még nekem is felt űnt, milyen nagy a különbség amint átke-
lünk a Száván." 

Október 5-én a hosszúra nyúlt utazása végéhez közeledett: Széchenyi és kí-
sérői Belgrádnál átkeltek a Száván, és Zimonyba értek. Széchenyi itt tíz napot 
kényszerűen vesztegzár alatt töltött, s október 15-én jött ki a kontumacból. 
Erre az időre eshetett lehetséges találkozása Vuk Karadži ćtyal (1787-1864), 
aki már szeptember 20-a óta huzamosabban id őzött Zimonyban (miként az 
Széchenyi naplójából is kiviláglik). 
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A fejedelem titkára, Aleksa Popovski még Széchenyi ott-tartózkodásakor, ok-
tóber 2-án kelt levelével tájékoztatta Vuk Karadži ćot Széchenyi požarevaci láto-  
gatásáról és ká¢eli Zimonyba való érkezésérđl: „Széchenyi gróf úr, nemcsak  a 
legnagyobb magyar mágnások, de századunk [legnagyobb magyar] férfiúinak  
egyí`ke is, Isztambulból et betért fejedelm űnkhöz. Vele folytatott beszélgeté-
semben egyebek kőzött Onrál is szó esett, s kinyilvánította kívánságát megismerni  
Önt. Én örömmel ajánlom Önnek ismeretségét — tegyen nála látogatást míg a  
vesztegzárban lesz, s meggyoződik, hogy nem túloztam, amit róla Onnek mond-
tam„  Vuk Karadžić  október 23-án vála colt Zunonyból Aleksa Popovskinak, s  e 
levelében számolhatott be Széchenyivet való cdlálkozásáról. Sajnálatosan Ka-
radžić  e levele nem maradt reánk, és nem tudhatjuk bizonyosan, felkereste-e Szé-
chenyit, s megismerkedésűk, találkozásuk míkérn történt.  

A Duna szabályozása Széchenyi n аgy vágyálma volt, mely életében nem tel-
jesült, s nagyszabású el6relátö tervei részben csak a századvégen váltak valóra.  
Bár 1833-ban mint királyi biztos vehette kezébe a szabályozási munkálatok  
irányítását, a terv véghezvitele nem sikerült, a megkezdett hatalmas munka  
hamar félbeszakadt. A még alakuló és függetlened ő  Szerb Fejedelemség rész-
vétele Széchenyi korszakos elképzelésének valóra váltásában ekkor csupán  
eszmei értékű  és jelentőségű  lehetett, hiába nyerte meg tervéhez kezdetben  
Miloš Obrenović  fejedelem rokonszenvét és pártfogását. A Duna szabályozá-
sának kérdésében sok érdek ütközött, és Szerbia még nem lehetett befolyásos  
társ e szerteágazó és összetett nemzetközi és nagyhatalmi játszmában. Legke-
vésbé pedig a hatalmas beruházás terheinek megosztásában és akárcsak rész-
leges vállalásában. Bár Széchenyi egy ideig fenntartotta még kapcsolatát a  
szerb fejedelemmel, hamar be kellett látnia, hogy nem számolhat Miloš Obre-
nović  eredményes közvetitésével és diplomáciai befolyásával sem.  

Széchenyi kíséretében tett utazása és szerbiai élményei rokonszenves össze-
gezéseként Waldstein János az útitárs és szemtanú hitelével néhány megindí-
tó mondatot hagyott hátra naplójában Szerbiáról és népér ől. E napló több  
mint egy évszázad elteltével látott csak napvilágot, mára második világháború  
fellángolása idején, ekkor váltak ismertté 1830-ban feljegyzett bizakodó gon-
dolatai és reménységei legközelebbi déli szomszéd-nemzetünk felemelkedésé-
rбl: „Ritkán látni embereket, akik annyira el ő ítélet nélküliek, minta szerbek.  
Tudják, hogy barbár elnyomás alatt voltak és állandó háborúik alatt nem gon-
dolhattak másra, mint szabadságukra. Ezért a jónak hamarosan könny ű  útja  
lesz hozzájuk." Széchenyi naplójában e sorokat is olvashatjuk: „Tetszett ne-
kem, hogy mindenben egyszerűek, tetszett értelmes elvük, hogy ott kezdjék,  
ahova más népek már eljutottak."*  

*Széchenyi István és Waldstein János 1830. évi keleti utazásának naplófeljegyzéseit Kálnoky 
Hugó kiadása (Bp. é. n.) és részben Széchenyi István naplóinak 1978-ban megjelent válogatása 
alapján (Gyбrffy Miklós fordításában) idézzük. Kálnoky Hug б  kiadásának magyar fordítását a ha-
gyomány szerint a tragikus sorsú Bálint GySrgy (1906-1943) készítette névtelenül. 



RÉGI DOLGAINKRÓL (V.)  

HERCEG JÁNOS  

Amikor Zombor nagy nehezen és óri đsi áldоzаtok árán megkapta Mária  
Teréziától a szabad királyi város címét és jellegét, nyakig elmerült az adósság-
ban. Egyik kölcsönt a másik után vette fel, s ahelyett hogy az adósság csökkent  
volna, még csak megszaporodott. Nem hiába ellenezték a város békés kézmű-
vesei és földművelői ezt a hivalkodást a címekkel, a határ őrvidék megszűnté-
vel letelepedett katonák nem tudtak beleszoknia polgári fennhatóságba s  a 
tekintetes vármegye uralmába. Ezért folyamodtak alázatos kérelemmel a ki-
rálynőhöz, hogy őket, miután „őfelségét életűkkel és vérükkel oly híven szol-
gálták és készek erre továbbra is mind halálig „, tegye lehetővé számukra  a 
szabad és egykori katonákhoz ill ő  független életet.  

Mária Terézia, mint tudjuk, méltányolta Zombor mez őváros lakosságának  
óhaját, és kiadta a szabadságlevelet. Kiadta, de méregdrága áron! A városnak  
összes pusztáit el kellett zálogosítania, hosszú évtizedekre szóló terhet magára  
vállalnia, hogy ezzel a címmel és ranggal élni tudjon. Közben nemcsak hogy  
törleszteni nem volt képes az adósságát, de még a rendkívül magas uzsoraka-
mattal is évről évre adós maradt. A városatyák és szenátorok, a köztisztelet-
ben álló őslakosság képviselői és az iparosok elöljárói kétségbeesve fordultak  
a tanácshoz, hogy hát mi lesz ebb ől? Elárverezik a fejűk fölül a tetőt, ha ez to-  
vábbra is így megyen. De Paresetich Márton, aki kapitányból lett polgármes-
ter, vagyis főbíró, s ezért kardja még most is ott hintázott az oldalán, csak le-
gyintett egyet unottan:  

— Majd a királynő  intézkedik!  
Ment fel a panasz Bécsbe, a vármegye beárulta a várost, hogy romlásba viszi  

a szegény lakosságot, de a királyné válaszra sem méltatta a jelentést. Annyira  
bízott volna ezekben a marcona emberekben, akik máról holnapra átvedlettek  
civilekké, de azért urak maradtak? Vagy csakugyan a szívére hallgatott, és saj-
nálta őket? Akárhogy is volt, az adósság nem lett kevesebb! Paresetich Már-
ton nagy üggyel-bajjal kiegyezett a legf őbb hitelezőkkel, s újak után nézett,  



RÉGI DOLGAII KR6L (V.) 	 1105  

akik azonban még nagyobb kamatot és még biztosabb zálogot kértek. Így let-
tek Zombor hitelezői Szabadszállás és Halas városok, továbbá id ősebb gróf  
Ваtthyány Ádám.  

De nјből fizetett volna ezeknek a város? Tizenegy pusztáját kötötte le adós-
ság fejében, s fegyveres fenyegetéssel rákényszerítette a lakosságot ana, hogy  
saját vagyo❑ával álljon jót a városért, minek következtében jövedelem nélkül  
maradt. A hitelezők erre már port indítottak, amit a vármegye „sürg ősségi in-
tézkedéssel „  a javukra meg is ítélt.  

— Dobra kerül a város! Mindenünk odavész! — járták a polgárok az utcákat,  
de a főbíró nem fogadta őket. Kiüzent, hogy nem ér rá. Bekéredzkedtek hozzá  
a szenátorok, hogy beszéljenek a fejével, de csak ennyit mondott:  

— Majd a királynő . . . 
És csakugyan jött a leirat, váltott lovakon hozták, s a futárok tarsolyán már  

ott volta szabad királyi város címere, zöld mezőben a három tornyú ezüst vár-
ral, s a válasz úgy szólt, hogy a várost fel kell menteni.  

Igen, de az csak olyképpen volt lehetséges, bármennyire meglágyították  a 
zomboriak a királynő  szívét, ha Batthyány földesúri jogokkal rendelkezik. Eb-
be is belement a város vezet ősége, ugyanakkor azonban mindent elkövetett,  
hogy hitelezőjét kijátssza, s az adókat és egyéb jövedelmeket magának tartsa.  
Ebből aztán újabb per lett, s a vármegye sietve újra elítélte Zombort. A tisz-
tességben megőszült elöljárók a kezűket tördelték, mi lesz ebb ől, de a főbíró  
most is nyugodt maradt:  

— A királynő  jó szívvel lesz hozzánk!  
És nemcsak védekezett, hanem támadott is a város. Azzal vádolta a várme-

gyét, hogy jogaiban akadályozza, miközben „a magisztrátus nem ismeri el sem  
a vármegyét, sem Batthyány grófot földesurának, hanem őfelségét, Mária Te-
réziát, s evégből kéri esedezve ügyének kivizsgálását". A királynő  el is rendel-
te a vizsgálatot, addig azonban a vármegye ítéletének végrehajtása természe-
tesen szünetelt, s a város szép nyugodtan behajtotta az adókat.  

Így ment ez hosszú esztend őkőn át, mígnem aztán oda nem álltak a zombo-
riak, hogy alaposabban utánanézzenek, miből is lehet itt még pénzt csinálni. S  
amikor rájöttek ennek nyitjára, már nem mondta többé a főbíró:  

—Majd  a királynő . . . 
Mert Mária еrézia előbb meghalt, mint az adósság kifizetód őtt volna. De  

akkor már lovon volt Zombor szabad királyi város bölcs vezetősége.  

A zombori magisztrátus nem volt abban a helyzetben, hogy mérlegelje, mit  
éra város. Mit ér, mit ér? Talán amennyit adnak érte. És mivel gróf Batthyányn  
kívül még csak szóba sem igen állt senki a zomboriakkal kölcsön dolgában, hát  
a hitelező  szabta meg a feltételeket, s az egész várost zálogba kérte. Az adós-
ság meg csak nőtt — nyilván a gróf is számított erre —, úgyhogy az uzsorat őke,  
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melyet Marx „özönvíz előtti" jelenségnek mondott, már-már meghaladta  a 
kölcsön eredeti összegét.  

Shakespeare akkor már rég megformálta Shylockot, hogy azonban az vala-
mi nagyon hasonlított volna egy magyar grófra, azt nem lehet állítani. Talán  
ezért volt meglepetés, hogy Mária Terézia helyt adott az uzsora elleni panasz-
nak, és utasította a vármegyét, becsülje fel a város értékét.  

Péchi Ferenc alispán azonnal munkához látott, s ekkor került el őször sor ar-
ra, hogy a város határát és a földek értékét felmérjék. El őször huszonhétezer  
láncot mérek le Zombor határai között, kés őbb kétezer lánccal többet, mert  
mint kiderWt, ennyi „kézen-közón eltűnt a kataszterbál, és részben eltitkolta-
tott". De ezek csak a jövedelmet hozó földek voltak, a szittyók, barák, mocsa-
rak nem számítódtak ide. Hogy a szegény ember kifogja magának a halat és  
csíkot a Kígyósból meg a Mosztongábót, abba a hatóság nem szólt bele, mivel  
a horgászjegyet még nem találták fel.  

Viszont jelentős korrekcióra szorulta földek hozama is. Osztályozták a föl-
deket, pontosan megállapítva, mit hoz a szőlő, a legelő, a kaszáló, a szántó-
föld, sőt — egy zombori sajátosság — a csajra, vagyis a városkapukon belül lev ő ,  
kertészetre alkalmas föld.  

És kiderült, hogy csak a földek utáni jövedelem háromszor annyi, mint Batthyány  
gróf kölcsöne tőkésített kamatokkal együtt. És jóllehet törvény még nem til-
totta az uzsorát, de itt-ott a népharag már jelezte a veszélyt, úgyhogy a grófot  
talán nem is a királynő  árnyékában álló vármegye, de a marciális fellépés ű  
Zombori városvezetőség is jobb belátásra bírta. Belement az egyezségbe, ki-
engedett a jelzálogból néhány pusztát s a Bükkszállási erd őt — amit a város  
mindjárt ki is vágatott, és a fát jó pénzért eladta —, és kötelezte magát arra,  
hogy amilyen arányban törleszt ődik a földek jövedelméből a kölcsön, úgy old-
ja fel a zárlatot a további ingatlanokról.  

A beépített területekhez, tehát a város lakott területeihez, részeihez a hite-
lező  grófnak nem volt semmi köze. A házadókat a város hajtotta be — fel is  
emelte mindjárt —, a kocsmák, malmok, mészárszékek adója is a magisztrátust  
illette, s a városnak adóztak a „görögök" is. Itt meg kell állni egy pillanatra, s  
megállapítani, hogy a tizennyolcadik század közepén a kereskedelem, a jelek  
szerint, kizárólag szerbek és örmények, déli szóval: cincárok kezében volt, aki-
ket a katolikusoktól és a protestánsoktól vallás szerint megkülönböztetve egy-
szerűen „görögök"-nek neveztek.  

Legelőpénz tizenkétezer ló és szarvasmarha után járt, s mivel a csobánok  
márciusban már kicsapták a nyájat, és csak Katalin-napkor tették el a furulyát,  
és tértek haza, a tizenötezer birka után is tetemes összeg járt, nem számítva a  
2564 méhkast, mert abban az időben Zomborban a méhészet elterjedt mester-
séf volt.  

Es persze itt voltak még az iparosok, az akkortájt betelepedett mesterembe-
rek, akik céhekbe tömörültek, és közösen feleltek egymás adójáért. J б  jövede-
lem volta vásárpénz és piacpénz, nemkülönben az útadó, amit a városkapuk  
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sorompójának felemelése után kellett leszurkolni, bár az utakkal kapcsolatban  
persze lehetett volna egy-két komoly észrevételt tenni.  

Statisztikai hivatal, piackutató intézet és más hasonló nyilvántartási szerv  
nemigen volta régi Bácskában. Zombor azonban adóssága miatt rákénysze-
rült vagyona és jövedelme számbavételére. És minthogy be kellett bizonyítani  
mit éra városa maga jбvedelmezđsé e szempontjából, hát ezután mára mér-
leg egyensúlyára is ügyelni kellett. Еs ha már többet költött, mint amennyit  
szabad lett volna, ami más korokban és más városokban is megesett azóta, ár-
gus szemmel őrködött minden lehet ő  jövedelem felett, s azonnal lefogta bel ő-
le a magáét. De hát azóta ezt is etianulták t őle.  

A város mindenütt a polgárság lakóhelye. Az ipar, a kereskedelem, a m űve-
lődési intézmények tevékenysége századok óta a városokban bontakozott ki.  
Így volt ez a tizennyolcadik század közepén is, amikor Zombor város lett.  

S Zomborból mégis a katonák csináltak várost. A katonák, akik nem akar-
ták alávetni magukat a polgári uralomnak, vagyis közigazgatásilag a várme-
gyének. A katonák, akiktől mindennél idegenebb volta polgári életforma. Pe-
dig akkor már nemcsak ők tarthattak volna igényt Zombor vezetésére. Ott  
voltak a kereskedők, az iparosok, akiket még Brankovi ć  kapitány hozott a vá-
rosba, s ott volta lateinerek, ha nem is népes, rétege. Ez volta polgárság,  
amelyből már lassan kiemelkedtek a régi patríciuscsaládok. Ha valakinek oka  
és joga lett volna síkraszállni azért, hogy Zombor ne megyei mez őváros le-
gyen, hanem önálló tanáccsal rendellcez ő  szabad királyi város, hát az a polgár-
ság volt. A polgároknak azonban nemcsak eszük ágában sem volt ilyen nagyra  
törő  álomra költeni a pénzt, de egyenesen ellene voltak a folyamodványnak.  
Nyilván eevvették a ceruzát, és számolni kezdtek. Es rájöttek, hogy hosszú év-
tizedeken át nyögni fogják az adósságokat, úgyhogy semmi másra nem jut  
majd pénz, mert mindent felemésztenek a kamatok, melyeket a kölcsön után  
kell fizetni.  

A megyének is valószínűleg igaza volt, amikor mindenáron meg próbálta  
akadályozni, hogy Zombor kivonja magát a hatásköre alól. És utálták is  a 
nyers és hangos katonákat, akik ugyan levetették az egyenruhát, de a mentali-
tásuk megmaradt. A polgár iszonyával irtóztak tőlük. Akárcsak az iparosok és  
kereskedők, a város ,józan és dolgos" polgárai.  

Ez a magyarázata, hogy Zombor szabad királyi város els ő  tanácsának tagjai  
leszerelt határőrvidéki katonák voltak. Kapitányok, hadnagyok és zászlótar-
tók: Parčetić, Živojnović, Mazković, Bokerović, Kekezović, Bogišić, Damjano-
vić, Pavlović, Karatić, Rajković, Popovié és Stojšič.  

Ahol dolgozni kellett, Ott civilek voltak. Kamarás Zombori Márton lett, az  
adó és telekkönyvi ügyek intéz ője Szóntay József, a jegyző , vagyis a közigazga-
tás első  tisztviselője Ribényi András.  



1108 	 цњ  
A szabadságlevelet gróf Koller hirdette ki mint királyi biztos 1749 márciusá-

ban. A városi tanácsot megválasztó közgy űlésnek is 6 volt az elnöke. Beszédé-
ben figyelmeztetett a város szabályrendeletének betartására s a „királyi paran-
csokra„. De az adósság törlesztésére is figyelmeztetett. Külön kitért a hanyag-
ság és egyenetlenség veszélyére, mintha máris oka lett volna erre az intelemre.  
S a szabad királyi város tanácsának tagjai harsány zsiviózással helyeseltek,  
mintha ez lett volna a legkisebb gondjuk. Válaszolnia királyi biztos szavaira  
viszont már Ribényi Andrásüak kellett, mivel a büszke szenátorok közül, akik  

uralkodni jöttek a város polgárai fölött, senki sem tudott latinul.  

Az adóssággal, mint tudjuk, baj volt. Zombor nemcsak a törlesztésr ől feled-
kezett meg, a kamatokat se fir~ute, úgyhogy a város vezetđségének felelđtlen-
ségér8l egymás után mentek a jCtcutések Bécsbe. A testvéri egyetértés se le-
hetett valami nagy a kétféle hit ű  egykori katonák között. Legalábbis erre en-
ged következtetni, hogy a legközelebbi tisztújításon az id đközben meghalt Ži-
vojnovič  tanácsnok helyére, mint Szlatkovics Máté írja: „legfels őbb parancsra  
megválasztatott Ribényi András„.  

A „legfelsőbb parancs", amely nem átallotta beleszólnia szabad királyi vá-
ros belügyeibe, csak az udvartól jöhetett. A jelek szerint megunták a város ve-
zetőinek hatalmaskodását, a gőgös feszelgést, amely fittyet  ћѓnyt minden kö-
telezettségre, s ezért követelték Ríbényi András megválasztását. Hogy legyen  
valaki a tanácsnokok között, aki tudja, mi a polgári rend és társadalmi erkölcs.  
Nem is telt sok idSbe, és rendeződött a város anyagi helyzete, s a közügyek in-
tézésére se lehetett többé panasz.  

Ehhez azonban az kellett, hogy józan polgári felel ősség- és kötelességtudat  
hassa át Zombor szabad királyi város vezetőit.  

Zombor első  krónikásának, Szlatkovics Máténak a visszaemlékezéseiben  
egy felejthetetlen kép: a város bírája, Markovics József saját kez űleg veti el  a 
makkot, s így telepít két erd őt is, a Síkarát és a bükkszállásit. S nem akármi-
lyen makkot vet, hanem amelyet régi hazájából, Szlavóniából hozott. A hon-
foglalásnak nemigen lehet szebb emléket állítani az ilyen magvetésnél. Csak  
éppen elképzelni nehéz, akármilyen daliás és h ős katona volt ez a határőrvidé-
ki kapitány, hogy kilencszázhatvan holdat saját kez űleg erdősített volna.  

A Síkara százkilencven holdját még elhiszi az ember. És ez a bokros csende-
ges mára nevében is szerényen jelzi, hogy nem kell komoly, százados szálfák-
ból álló, bujdosó szegénylegényt rejteget ő  erdőre gondolni. De a bükkszállási  
erdő, amely Markovics József megjelenése el бtt is megvolt, és a város kölcsö-
néhez képezett jelzálogot, hogy aztán kitermeljék és fájából fizessék ki az  
adósságot, túl nagy volta város els ő  polgárának e látványos magvetéséhez.  

Bácska erdőben mindig szegény vidék volt, talán mert kár lett volna búza és  
kukorica helyett —amely egy éven belül fizetett — erd őket telepíteni, s aztán  
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évtizedekig várni, amíg vágni lehet. A Bezdántól Újvidékig húzódó régi erd ő  a 
Duna árterületét töltötte ki, a szabadkai tizenháromezer hold pedig a homo-
kot volt hivatva megkötni. Így használták k ј  a nem termő  vagy kockázatos te-
rületeket.  

A bükkszállási erdő  telepítéstörténetét senki sem írta meg. A törökök tele-
píthették, feltehetőleg hogy ne kelljen Szlavóniából hozatniuk a t űzifát. Föld  
volt elég, parlagon is sok maradt, s mivel a bükk jó talajt kívánt, a megfelel ő  
területet Zombortól őt kilométerre vélték megtalálni, Szentivás közelében,  
amelyhez később egy darabot be181e oda is csatoltak. A „terebélyes tölgyer-
dő„, amelyről a krónikás beszél, ugyancsak túlгás lehet. Legfeljebb a kihalt  
vagy kivágott bükköst pótolta Mazkovics József városszeretete. Hogy azonban  
Büklcszállás nem fedezte Zombor t űzifaszükségletét, bizonyosra vehet ő. Volt  
fa elegendő  az ország északi részében, a Tisza nem gy őzte hoznia hasábfával  
megrakott tutajokat, amclyckсt már vártak a szekerek, hogy szétvigyék a fát  a 
Bácskaság minden részébe.  

A Sikara mind a mai napig megmaradt, minta város egyetlen kirándulóhe-
lye s mint Markovics József emlékének hirdet ője.  

>s ez az emlék még terjed is az id ők folyamán, legenda lett be181e, amely  
kővetendő  példaként maradt az utána kővetkezőkre. Mert Mazkovics József,  
aki a krónikás szerint a Dunát a Tiszával összekötő  csatorna megálmodója  
volt, városrendészetét az utcák fásítására is kiterjesztette. A több mint száz év  

vel később megválasztott polgármester, Csipás Ben ő  ezek szerint a megkez-
dett mű  folytatója volt. S ha hajnalonként a friss levegő  kedvéért, amire rossz  
tüdejének oly nagy szűksége volt, körüljárta a körutat, amelyet már beárnyé-
koltak a maga ültette celtiszfák, ez a legenda járhatott az eszében. Mazkovics  
József legendája, aki makkostarisznyával a vállán erd őket telepít a város hatá-
rában. Klobusicxky kalocsai érsek és bácsi főispán ugyan még nem restellte azt  
állítani, hogy egy olyan város, mint Zombor, „amelynek se fája, se vize nin-
csen„, nem méltó arra, hogy megyeszékhely legyen, de hát állítására csakha-
mar rácáfolt az idő . Nem azzal, hogy erdeje lett a városnak — mert ami volt,  
azt is kivágták, és a csatornát is később építették meg —, hanem azzal, hogy  
mégiscsak Zombor lett Bács-Bodrog vármegye központja.  

A vármegye azóta régen megszűnt, mint még sok minden egyéb. De a park-
város megmaradt, sétányai és fasorai meg is szaporodtak, s az idegen, aki  
megáll a tavaszi lombok alatt, nem is sejti, hogy legendákat k ővettek Zombor  
vezetői. Legendákat a magvetбról, aki fákat ültetett, hogy megsz űntesse a sík  
vidék unalmát, és bazátságossá tegye a várost, amelynek els ő  polgára volt.  

Parkosított utcái, árnyas sétányai miatt Zombort szeretika nyugdíjasok vá-
rosának mondani. Régebben s csaknem két évszázadon át azonban hivatal-
nokváros volt, minthogy a megyeközpont számos hivatal helyét jelölte ki Zom- 



borban. De maga a vármegye növekvб  apparátusa is mind több és több hiva-
talt igényelt. S ha még számításba vessz ők, hogy az elszegényedett nemesség-
nek egész Magyarországon a vármegye lett a menedéke, mintegy a saját alak-
jára szabva az akkori erkölcsi-társadalmi kritériumokat, akkor nem nehéz el-
képzelni, hogy a hivatalokat egy kicsit mesterségesen is szaporították.  

De már azzal, hogy a megye 1715-ben megsz űnt katonai egység lenni, s az-
tán még a határбrvidéket is felszámolták, elkerülhetetlen volta közigazgatás  
nagy polgári kibontakozása. II. József reformjai ugyancsak megkívánták a ha-
talom polgáriasodását, ezt szolgálta volna nyelvi rendelete is, amelyen azon-
ban egész felvilágosodási programja megbukott.  

Az állam helyett a megye lett a hatalom központja, s a költ б  Bessenyei nem-
hiába írta: „Egy kis ország Respublicája áll el бttem, kőrűlöttem, mely egy vár-
nak megyéje... Amennyi vármegyében fekszik egy nemzet, annyi egymástól  
független tartományt és ítélбszéket formál".  

Bács-Bodrog vármegye is ilyen független tartomány szeretett volna lenni, s  
minthogy nemzetiségi összetétele шeglehetбsen tarka volt, kűlőn szempontjai  
indokoltaknak is látszottak. Egy ideig nem is volt semmi baj ezzel a „függet-
lenséggel". De a polgáriasodás további folyamatában, a kapitalizmus el бretб-
résében már akadály volta megyék kiskirálysága. A vármegye egyre inkább  a 
központi hatalom végrehajtó szerve lett, s ilyen arányban n бtt közigazgatási  
gépezete és szaporodott hivatalnoki kara.  

A kicsi, tornyos, kápolnás vármegyeháza a maga egy emeletével és boltíves  
szobáival már szűknek bizonyult, úgyhogy 1808-ban tízszer akkora palotát kel-
lett elébe építeni, s csakhamar onnan is kiszorultak némely hivatalok. A járás-
bíróság például már egy külön épületet bérelt az akkori Szabadság-téren.  

De a megyeszékhelyhez köt бdб  állami hivatalok száma is folyton n бtt. Az  
állami pénzügy-igazgatóság, a Szentháromság téren álló Grassalkovich-palo-
tóban mára maga szerveinek se tudott helyet biztosítani. Az állami adóhivatal  
és a pénzűgyбri szakasz is külön épületben volt.  

Más városokban, Szabadkán, Ujvidéken, Baján az ipar és a kereskedelem  
indult fejlбdésnek, s mind nagyobb lett sz ipari munkásság és a kereskedelmi  
alkalmazottak száma. Zomborban ilyen fejl бdésrбl nem lehetett beszélni. S  
munkásság helyett félelmetesen megn őtt a hivatalnoksereg. A mély sánccal  
körülzárt Körúton kívül még sok volta földbe süppedt nádas ház, a fautca tor-
kolatánál pedig, mint egy német hercegség, úgy pompázott a megyeháza, s  
tölgyfa kockával kirakott kapualjában gúlába rakva a megyei hajdúk kazabé-
lyai, a széles, faragott kapuban magában pedig hatalmas fegyvercsörgés köz-
ben tisztelgett a kék dolmányos, fehér csákós бr.  

Az árnyas fák alatt s végiga megyeháza elбtti ligetben hivatalnokok igye-
keztek reggel nyolckor a munkahelyükre. Egyesek peckesen, méltóságtelje-
sen, akiket aztán a hajdú keményebben és feszesebben k őszőntött a kapuban,  
mások, az írnokok és díjnokok, akiknek száma légió volt, minthogy nem íróg&  
pen, hanem kézzel kellett az ügyiratokat másolni, jóval csendesebben és szeré- 
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nyen suhantak be, s az ór keze is éppen csak végigcsúszott a fegyver szíján a 
kötelező  tisztelet jeléül 

A városházán nem volt sok hivatalnok, földszintjén sokáig boltok sorakoz-
tak, de azért a tisztvisel ő  urak nem kevesebb méltósággal vonultak át a váro-
son. S szemben a pénzügy-igazgatóság tanácsai és titkárai az állami hivatalno-
kok felsőbbrendűségével sétáltak az udvari körfolyosó vaskorlátjai alatt. 

Szóval a hivatalnoki kar volta „társadalom krémje" Zomborban. Egy id ő-
ben talán ezért is nevezték úri városnak. S ezt a díszít ő  jelzőt sokáig alá is húz-
ta a csend és a nyugalom, amely a széles sétányokon s az árnyas fák alatt való-
ban valamiféle előkelő  hangulatot árasztott. Mintha valóban csak hallt szavú, 
finom és diszkrét úri nép élt volna Zomborban. 

Urbi et orbi 
Nem átvitt értelemben s a pápai városra, Rómára gondolva írtuk le ezt a cí-

met, hanem szó szerint értve. Hogy mit adott a régi város, Zombor a világnak! 
Maga a tény, hogy megyeszékhely lett, olyasféle gondolattársítást indít el az 
emberben, amely sok tekintetben fölébe helyezte a többi városnak, Bács-Bod-
rog vármegye központja, hatalmas apparátusával, s azzal a társadalmi elittel, 
melyet a Hivatal kitermelt, mai elképzelések szerint vezet ő  szerepet tulajdonít 
Zombornak. A tisztviselők hada, gondolnánk, művelődés szempontjából is na-
gyobb igényekkel lépett fel, s egész életformájával többet, szebbet akart mu-
tatni, mint addig a polgári keretek kőzött a városokban helyet kaphatott. 

Csakhogy ezek a polgári keretek akkor már kiszélesedtek, megn őttek a pol-
gáriasodás folyamatában, s többé nem az iskolázottság, nem is a m űveltség 
adott társadalmi rangot, hanem a pénz. A jól keres ő  iparos vagy kereskedő, a 
vagyonos földművelő  egyszerre nagyobb úr lett, minta hivatalnok, akinek az 
íróasztala előtt hajlongani kellett, aki azonban kinn az életben nem sokat szá-
mított. A polgáriasodással együtt a liberalizálódás folyamata is megindult, s a 
múlt század második felében, amikor nemesnek lenni lassan már inkább teher 
volt, mint dicsőség, valósággá lett a szállóige, hogy a pénz beszél, a kutya ugat. 

Zomborban például nem volt zeneiskola. Szabadkán viszont a század végén 
már országos híre volt, s a város zenekara rendszeres hangversenyeket rende-
zett, miközben Gaál Ferenc, majd Lányi Ern ő  szerzeményei bejárták egész 
Magyarországot. A zenei igényeket Bács-Bodrog vármegye székhelyén sokáig 
a 23. gyalogezred zenekara elégítette ki vasárnap délel őtt a ligetben, a min-
denfelől összefutott gyereksereg között rázendítve a dalra, hogy: 

Bécsi hegyeken fújnak a szelel 
Írtam a rózsámnak szép szerelmeket 



Viszont az igazságnak tartozunk a megállapítással, hogy a katonazenekar  
tagjaival vált lehetségessé kés őbb a jó hírű  műkedvelő  zenekar megszervezése,  
hogy aztán az elsб  világháború után a zombori magyar műkedvelés hivatásos  
színházakat is messze túlszárnyaló színvonalon mutassa az operettek és zenés  

vígjátékok egész sorát. Amit a városa világnak adhatott, erre az id őszakra  
esett, világ alatt persze csak Bácska falvait és kisvárosait értve.  

Hogy Szabadka az állandó színházzal is megelőzte Zombort, méghozzá  
negyven esztendővel, ami az akkori fejlődésben nagyon nagy idő  volt, ezek  
után talán érthetővé váјіk. Zomborban a színházi elбadások is csak akkor foly-
hattak telt ház elбtt, ha Weiss Mбr négy omnibusza Apatinból és Bezdánból  
külön járattal hozta be a színházba az „intelligenciát „. A népes hivatalnoki ré-
tegbбl csak nagyon kevesen engedhették meg maguknak a bérlet fényűzését.  
A környékbeli boltosok és tehetбsebb iparosok nélkül talán még ezekr бl a  
színházi elбadásokrбl is le kellett volna mondani, jóllehet a társulatok városi  
és megyei szubvenciója Zomborban nagyobb volt, mint másutt Épp a tisгtvi-
selбkre való tekintettel, akiknek nagy részére akkor már a cifra nyomorúság  

volt a jellemzi, még aBach-korszakból fennmaradt kiszólással, hogy: Harter  

Kragen, lehrer Magen, amivel viszont a polgár nézte le a hivatalnoki osztályt.  
S talán épp ezért emelkedtek lábujjhegyre az emberek a Csendes utca sar-

kán, ahol egy szent életű  muzsikus, Csavolyác János tanította heged űre a fia-
talságot, miközben jómaga már réges-rég beletör бdött, hogy messze lemaradt  
nem egy világhíressé vált zenedei évfolyamtársa mőgőtt  

De ezek mára város késбbbi évei, amikor a vármegye többé hivatalosan se  
sokat jelentett. Mindamellett mégis azzal n őtt fölébe a vidéknek, ami az élet  
lázasabb, gyorsabb ütemű  fejlбdésén kívül esett. A szerb nyelv ű  tanítóképző-
vel, amely 1915 óta egész Szerbiát is ellátta tanítókkal. Aztán meg a Történel-
mi Társulattal, amelynek kapui el бtt el kellett némulnia a gyorsan feltöri,  

pénzes polgárságnak.  
És azt mondják, a magatartásával, amelytбl ugyancsak nem vitatható el a  

disztingvált „úri„  jelz(5. Bs ezt a jelzбt a megyeszékhely hivatalnoki rétege  
hagyta a városra, háborúkat és forradalmakat is átvészelve, s valamiféle konok  

önérzettel védve a régi város mentalitását  



A MODERNA KORABELI PERIODIKA  
MAGYAR-HORVÁT KAPCSOLATTÖRTÉNETI  

TÁVLAZB6L  

BOSNYÁK ISTVÁN  

I. 

„LEHETETLEN" KAPCSOLATOK, TOVÁBBRA IS?  

A horvát irodalom XIX. századi fejlődéstörténetében a realizmus — pontosabban an-
nak mindvégig romantikával elegy sajátos nenцк ii változata — egészen a század utolsó  
évtizedéig megtartotta domináns, sót jórészt egyeduralmi szerepét az irodalmi élet  
egészében. Amíg például a magyaz irodalomban mára hetvenes években is nyilvánva-
lóak a naturalizmus, preszimbolizmus, korai szecesszió „ellenrealista" tendenciái,  a 
horvátoknál e megújulási folyamat mintegy másfél étizedes fáziseltolódással jelentke-
zik.  

Ezt az „ellenrealista" fordulatot jelöli a horvát irodalomtörténet-írása modemu fo-
galmával, értve alatta azt a sokrétű, az egyes stĐusirányzatok gazdag pluralizmusát  
képviselő , a naturalizmust, „érett" realizmust, impresszionizmust, sót az expresszioniz-
mus csíráit is magába бtvőzó stĐuskorszakot, melyynnek alsó határát 1892-ben, a fels őt  
pedig 1916-ban határozza meg (v đ .: Miroslav Šicel: Književnost moderne. Povijest  
hrvatske književnosti S. Irber—Mladost, Zgb. 1978).  

E korszakmeghatározó terminus technicust a bécsi szecesszió, illetve modernizmus  
esztétikai szótárából vette át a korabeli horvát irodalmi köztudat, majd az irodalomtör-
ténet is, annak tanúságaként, hogy nemzetk őzi — nem utolsósorban: közép-európai —
egyetemes stílustörténeti jelenség horvát változatáról van sz б, amely nemcsak az iroda-
lomban, hanem a képzőművészetekben és a zenében is alapvet ő  fordulatot hozott a  
XIX XX. századi horvát művészetek alakulástörténetében.  

E fordulat horvát viszonylatban is mindenekel őtt a müиésгeti funkciбk jeUegváltásá-
ban mutatkozott meg: „A modernát (minta közép-eurбpai művészeti mozgások, külö-
nösen pedig a bécsi szecesszió visszhangját...) a legjelent ősebb íróink és kritikusaink  a 
korabeli európai literatúrák alkotóinak alapélményéhez hasonlóan értelmezték: akár  
dekadenciának, szimbolizmusnak, impresszionizmusnak vagy neoromantikának nevezték  
e modern áramlatokat, stílusokat és irányzatokat, a lényeges újdonsága m űvészet ér-
telmének hagyományos felfogásához képest abban a felismerésben rejlett, hogy az iro-
dalmat nem lehet leszűkíteni pusztán nemzeti vagy szociális funkciójára, hisz autonóm  
kazaktere van, amely a saját bens ő  tőrvényszerűségeiben nyilatkozik meg, s abban  a 
szükségletben, hogy összemberi problémákat fejezzen ki, és els ődlegesen a szépség-
nek, tehát az esztétikai élménynek a szolgálatában álljon, amely élményt viszont — a  



1114 	 HÍD  

művészi témától függetlenül - csakis új stiláris eljárásokkal és nüanszokkal lehet kivál-
tani" (M. Šicel, i. m. 9. p.).  

Századvég és cтázade16, avagy 1892-1916: a horvát modernának e múvészett бrténed  
időkerete egyúttal történelmi keret is tehát, mely az osztrák-magyar dualizmus s azon  
belül a sajátságos magyar-horvát politikai és kózjogi viszonyok történetének második  
negyedszázadát foglalja magában. Márpedig amennyben e dualizmus elsó huszonöt  
évét s a kibontakozó, romantikával elegy horvát irodalmi realizmus vele egybees ő  idő-
ezakát a magyar-horvát irodalmi kapcsolatok szempontjából a „lehetetlen" id бk „lehe-
tetlen" kapcsolatával kellett jeleznünk a horvát periodika magyar és magyar-horvát  
anyaga bibliográfiai számbavétele alapján, akkor van-e reális lehetőségünk aпа, hogy a  
moderna időszakát ugyanilyen szempontbból némiképpen el őnyösebb minбsítésben ré-
szesítsük?  

Hisz aггбl a társadalomtörténeti korszakról van szó, melyet a modern magyar histo-
гјográfia legutóbbi nagy szintézise is „b. Monarchia drámai végjátékának" nevezett,  
olyan történelmi dráma végjátékának, amely „alkalmasint Mohácsnál kezdődött, a ke-
let-közép-európai balsorsból felépített Habsburg-birodalom születésekor." (V ő .:  Ha 
nák Tibor•. Előszó. In: Magyamrszág története 1890-1918. Akadémiai Kiadó, Bp. 1988,  
harmadik kiad. 1. kőt.) Következésképp olyan korszakról van szó, amelyben az alkot-
mányos dualizmus és az abszolutisztikus centralizáció kezdettől fogva Jelen levő  anta-
gonizmusai a vég felé sodorták a Monarchiát, miközben a megcsontosodott dualista  
rendszerrel szemben nem a távlatosabb belső  reformok, nem a demokratikus föderá-
dó vagy demokratikus trializmus tendenciái váltak uralkodókká, hanem a végs ő,  a 
széthullással azonos decentralizációé.  

Tágabb ősszefuggésben egy általános európai (s részben civilizácáós) történelmi drá-
ma előrevetítése, anticipációja volt e monarchiai; egy olyan egyetemes dráma el őlege-
zése, amely végső  soron a kapitalizmus felfelé ível ő , forradahnas szakaszának és a ko-
rai imperializmusnak a találkozásából s ebből következően a gazdaság, a technika és az  
igazgatás felgyülemlett funkcionális zavaraiból robbant ki. Dyen szempontból pedig  a 
Monarchia paradox módon „előrefutott" képződmény volt: „Történelmi korszakok,  a 
kapitalizmus fej7бdési szakaszainak és válságainak egymásra torlódása magyarázza,  
hogy a Monarchiában a nemzeti és társadalmi konfliktusok, s az államrendszer zavarai  
európai viszonylatban korán, a szomszéd országokénál egy jó évtizeddel korábban ki-
újultak. Mert ez az állama polgári átalakulás befejezését, a feudális maradványok elta-
kazítását, az állemberendezkedés demokratizmusát illet ően elmaradt ugyan a nyugati  
világtól, de a hatalom bürokratizálódását és elidegenítését, állampolgárainak rossz po-
litikai közérzetét, a nemzeti ellenségeskedések és a faji el őítéletek köznapi evidenciává  
válását tekintve megelőzte korát, a polgári Európát. A század végén kibontakozó vál-
ságban ezért nemcsak régt ől magával hurcolt, megoldatlan problémák és ellentétek  
újultak ki, hanem az érlel ődő  egyetemes korfordulós válság antinómiái is feszít ő  erővel  
jelentkeztek" (Hanák Tibor, i. m. 1. kőt. 51. p.).  

Az egyetemes és a saját, monarchiai „feszít ő  erők" összességében az elsó világhábo-
rút megelбzó negyedszázadban külön hatóerőt képviselt a magyar-horvát gazdasági,  
pénzügyi, politikai, közjogi és nemzetiségi viszonyok súlyos problémagóca is.  

A horvát gazdasági élet és pénzpolitika például e negyedszázadban továbbra is a ma-
gyaz kormányellenőrzés többé-kevésbé feszes szorításában alakult. Az ipazosítás felfelé  
ívelő  tendenciát mutatott ugyan -1883 és 1913 között a horvátországi gyárak száma a  
hétszeresére emelkedett, a vasútvonalak hossza pedig két és félszeresére -, s a szá- 
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zadelőn az agrártermelés általános színvonala is felzárkózott a magyarországi átlaghoz.  
E negyedszázad során a horvátországi pénzintézetek száma is megtízszerez ődött, ám  
mindezek ellenére az ipari népesség még 1910-ben sem érte el a lakosság tíz százalékát  
sem, az egy főre eső  ipari termelés pedig a világháború előestéjén is csak negyven szá-
zaléka volta magyarországinak. Ily módon Horvátország az egész periódusban gyen-
gén iparosodott agrárország maradt, s lakosságának csaknem nyolcvan százaléka a me-
zögazdaságból élt. S amit a horvát historiográfia e tekintetben leginkább és okkal pa-
naszol fől: az ország természeti kincseinek magyar exploatálása már-már gyarmatian  
előnytelen anyagi feltételek között zajlott.  

Magyarország és Horvátország politikai és közjogi kapcsolata e negyedszázadban lé-
nyegében változatlan maradt: a dualizmus horvát szempontból méltányosabb korrekci-
ójára ugyanúgy nem került sor, minta trializmus hc,rvát, í7letve horvát-szerb-szlovén  
tendenciáinak érvényesítésére sem. A választójog pedig egészen 1910-ig már-már  
diszkriminatorikusnak mondható, mivel a horvat fémlakosság mindössze nyolc ѕ7 7a-
lékának, vagyis mintegy 50 000 embernek volt választójoga (az 1910-es új t őr-
vénnyel viszont ez a szám kétszázezeпe emelkedett).  

S a korszerű  magyar historiográfia azt is történelmi tényként kezeli immár, hogy a  
kettős Monarchiában politikai aхibma volt az osztrák-német és a magyar nemzeti  
szupremácia, a nemzeti fuggóség hierarchiája pedig különösen Magyarországon alkot-
ta a rendszer intézményesített alapelemét. A magyar fennhatósága nemzetiségek szá-
mára is megadta ugyan a polgárosodás és a nemzeti szervez ődés alapvett lehetőségeit,  
ám ugyanakkor tökélyre emelte a nemzeti elnyomás gyakorlatát is; sok túlzás és egyút-
tal sok igazság is van tehát a közkedvelt törté эpészi metaforában, miszerint a Monar-
chia a népek börtöne, Magyarország pedig valóságos fegyháza volt (Hanák Tibor, i. m.  
1. köt.17-18. p.).  

Magyar-horvát viszonylatban különösen a nyelvpolitílca és az értelmiségasszimiláció  
volt e szupremácia érvényesítésének hírhedt eszköze. Miközben a magyar (és a len-
gyel) lakosság létszámgyarapodása viszonylag legjelentékenyebb volt az egész Monar-
chiában, a magyar nyelv erőszakos favorizálása a horvát közintézményekben, az isko-
láztatásban, a vezényleti nyelvhasználatban, sót a nevezetes pragmatika révén a vas-
úton is, állandó horvát elégedetlenség fonása volt e negyedszázadban. S bár az asszi-
miláció elsősorban a polgárosodás fejlettebb fokán álló monarchiai népeket - minde-
nekelőtt a németeket és zsidókat - sújtotta, a túlnyomóan agrárstruktúrájú népeket  
pedig - s ilyen volta horvát is - alig érintette, a magvaz kormányok céltudatos magya-
rosító politikája, ha nem is a masszív néptómb őkre, de a nemzetiségi középosztályra,  
az értelmiségire irányult horvát viszonylatban is. Ez a politika, igaz, nem a kényszerí-
tés és erőszak eszköztárával élt elsősorban; sokkal inkábba gazdasági ösztönzést, a  
rangemelkedést, a vonzó életmódot tette meg a „békés" értelmiségasszimiláció legha-
tékonyabb eszközévé. Azonban közvetett módon, a horvát értelmiségi potenciálok  
visszafogásával így is igen eredményesen gátolta a nemzeti óntudat össznépi erós ődé-
sét és rendszert veszélyeztető  irányvételét.  

Milyen eseményekkel rajtolhat tehát -ilyen általános történelmi keretben - a horvát  
periodika moderna korabeli történetének komparatisztikai vizsgálata? Milyen kapcso-
latokról lehet szó egyáltalán ott és akkor, ahol és amikor valójában továbbra is teríté-
ken maradta kiegyezés előtti, 1861-es nevezetes szábor сikkely megannyi követelése,  
továbbra is teljesítetlen s éppen ezért folyamatos horvát magyar ellentétet szító elvárá-
sa?  
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I. 

KAPCSOLATOK A MODERNA MOZGALOMMÁ ÉRÉSÉNEK  
ÉVTIZEDÉBEN  

A horvát irodalomtörténeti periodizáció a moderna els ő  alkorszakát — mozgalommá  
válását —1892 és 1903 közé teszi, miközben az évtized elsó felében még csak az új, el-
lenre-lista irodalmi alkotósok jelenlétét tartja számon, magát az irodalmi/m űvészeti  
mozgaimai viszont csupán az alkorszak második felében látja kibontakozni. Az alkor-
szak és ezzel az egész korszak alsó határát pedig azért köti e periodizálás egyetlen év-
hez, mert az egészében még ki sem teljesedett horvát realizmus modern ellenpontjai-
nak jelentós koncentrálódására irodalmi alkotásokban épp ekkor kerül sor, minde-
nekelőtt Đalski, Leskovar és Mato3 műveiben; amikor majd fél évtized múltán, 1897-
98-óan az ún. fiat-luk új irodalmi nemzedékként lépnek föl, s programjaikban és kiált-
ványaikban mindennemű  tradicionalizmust megtagadnak, létrehozván ezzel a moder-
na mozgabnót, akkor valójában csak szankcionálják azokлt a modern, a realista stí0us-
irányzawt kikezdő  új stiláris jellegzetességeket, amelyek az évtized elején ezekben  a 
muј  i. Lósokban már tőmént' formában felgyülemlettek (Vö. M. Šicel. i. m. 8-9. p.)  

A magyar—horvát politikai és közjogi viszonyok történetében ez a tizenkét év egybe-
esik Khuen-Héderváry „erős kezű" bánságának (1883-1903) második évtizedével. S  
érdekesmód a magyaz történetírás is fordulópontnak tartja — társadalomtörténeti  
szempontból is — a horvát művészeti modern- színrelépésének idejét, a század utolsó  
előtti és utolsó évtizedének fordulóját: „A századvég krónikása a nemzeti viszályok el-
mérgesedésének, az osztrák—magyaz kiegyezési tárgyalások akadozásának s az esedé-
kes megújítás kudarcának ismeretében könnyen állapíthatta meg, hogy 1890 politikai  
fordulópont volt. Az egykorú osztrák és magyar publicisztikai vitairodalomban gyakran  
emlegették fel, hogy a kiegyezés óta a két ország eróviszonyaibanfelentós eltolódás kö-
vetkezett be. Nem kevésbé jelentós változások következtek be a monarchiai nemzetek  
firggésrendszerének más vonatkozásaiban, az elnyomott nemzetek er őgyarapodásában  
is. Végső  soron egyugyanazon folyamat, a kapitalizmus, valamennyi nemzet gazdasági  
bázisát megerősítette, társadalmuk polgári rétegeit kifejlesztette, és ezzel modern poli-
tikai szervezetűk és nemzettudatuk fejl ődését előrelendítette. Ez a folyamat sz űkség-
képpen a hierarchikus nemzed függés — az egész dualista államrendszer — egyensúlyá-
nak megbomlásához vezetett" (Harák Tibor, i. m. 1. k őt. 40. p.).  

Khuen-Héderváry, az egyensúly „er ős kezű" órzóje, miután színrelépésének évében,  
1883-óan drasztikus szigorral fojtják el a horvátországi népmozgalmakat, teljes egy év-
tizeden át sikerrel fékezte meg nemcsak a spontán és szervezetlen népenergiákat, ha-
nem a legális horvát oppozíciót is. Hozzájárult ehhez a horvát és szerb burzsoázia ek-
kori heves konfrontálódása is, amit Khuen-Héderváry az „oszd meg és uralkodj" szel-
lemében csak tovább fokozott azáltal, hogy a kormánypárt soraiban negyvenszázalék-
nyi szerb képvisel őcsoportot segített tömőrűlлi, noha a századvégi Horvátország lakos-
ságának csak egynegyede volt ilyen nemzetiség ű. Ugyanakkor azonban a potenciális  
horvát oppozíció belső  megoszlása is odahatott, hogy a gyarmatosító célzatú „khueniz-
mus" valójában a dualista rendszer átmeneti megszilárdulását eredményezte.  

Voltaképpen a Bánffy-kormány „kemény" nemzetiségpolitikájának horvátországi  
függvénye volta „khuenizmus" is. Márpedig a mai magyaz historiográfia szerint az is- 
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kolai és közéleti magyarosítás országos viszonylatban soha oktalanabb megszállottság-
gal nem folyt, minta század utolsó évtizedében, Bánffy idején, amikor például a nem  
magvaz oktatási nyelvű  iskolák száma rohamosan megcsappant, fokozódott a nemzeti-
ségi iskolák fiatósági ellencSrтkse, s a magyarosítás nem korlátozódott csupán a hivata-
lokra, de kiterjedt a csaiadi é.• helynevek névmagyazosítására is.  

Dyképpen nem tekinфetó történelmi véletlennek, hogy a konzisztens nemzetiségel-
nyomás ugyanazon évben, 1895-ben váltott ki er őteljes ellenállást Magyazországon és  
Horvátországban egyazánt. Egyrészt összehívták a román-szlovák-szerb nemzetiségi  
kongresszust, amely méltányolta ugyan az ország integritását, de erélyesen elutasította  
a „magyar nemzeti állameszmét", követelte a nemzetiségi önrendelkezés bevezetését a  
nyelvhatároknak megfelelően átalakítandó megyékben, továbbá valamennyi együtt 616  
nép nyelvi egyenjogúságát a köziKazgatásban és a bíráskodásban s a nem magyar népek  
egyházi és iskolai önkormányzatanak tiszteletben tartását és múvelódési intézményeik  
állami patronálását. Zágrábban viszont L Ferenc Józsefnek az új színházépület meg-
nyitása alkalmából tett látogatásakor a horvátországi magyazosítás és közvetlenül a  
Khuen-Héderváry elleni nyilt tiltakozás jeléül a középiskolai és egyetemi ifiúrág a Je-
lačić  téren felgyújtja a magyar 7.  sЈlót, s ezzel egyszersmind az ellenállás új id őszaká-
nak kezdetét is jelzi. (Vб .: Katus László: A nemzetiségi kérdés és Horvátország törté-
nete. In: Magyarország története 1890-191& 2. kőt.1046-150. p.)  

S épp e Jelačić  téri politikai demonstrációnak lesz közvetlen-közvetett eredménye a  
horvát művészeti moderna mozgalommá szerveződése is. A Zágrábból kitiltott egyete-
misták ugyanis Prágában és Bécsben folytatják tanulmányaikat, ahol nemcsak a ma-
saryki politikai-szociális realizmus hatékony nemzetiségi programját teszik magukévá,  
de a nyugat- és közép-európai m űvészeti modernizmusok s külön a bécsi szecesszió  
programját úgyszintén.  

A zágráb-karlócai diákcsoportosulás (1894-96) mellett így alakul ki aztán az immár  

mozgalmi moderna prágai (1897) és bécsi (1898) egyetemista csoportosulása s ottani  

rövid életű, inkább politikai, mint szépirodalmi, ám művészeti programokat is megfo-
galmazó folyóirataik: a prágai Hrvatska misao (1897) és Novo doba (1897-98) s a bécsi  
Mladost (1898) és Glas (1899).  

Közvetlenül a századfordulón a fentieket követi egy újabb zágrábi modernista cso-
portosulás a Nova nada (1897-99), Hrvatski salon (1898) és Zivot (1900-1901) c.  
folyóiratokkal, s rajtuk kívül mozgalmi szerepet kapa karlovaci Zora (1902-1903), sót  
- a félig illegális irodalmi szerkeszt ő, Silvije Strahimir Kranj čevič  „okán" a szarajevói  
Nada (1895-1903) is, amely nem annyira a programatikussággal, mint inkábba horvát  
modernisták alkotásainak folyamatos közlésével járul hozzá a mozgalom er ősödéséhez  
is. (A horvát irodalomtörténet a Nada a mellett a moderna szépirodalmi és képz őmű -
vészeti szempontból legjelentősebb folyóiratainak a bécsi Mladostot s a zágrábi Hrvats-
ki salont és a Životot tartja.)  

A moderna elsó alkorszakában természetesen tovább élnek és születnek is újabb tra-
dicionalista folyóiratok, melyek vagy semleges, vagy elutasító-polemikus módon viszo-
nyulnak a mozgalom programjaihoz, alkotóihoz és m űveihez. Közülük ki kell emelni  a 
jó öreg, még 1869-ben indult Yrenacot, az 1893-ban startoló s 1913-ig 616 zágrábi  
Pгоsvjetát, a három évfolyamot megérő  split-zágrábi Novi vijeket (1897-1899), a zágrá-
bi Preporodot (1898-99) és a zadari Glasnik Matice dalmatinskét (1901-1904).  

Vizsgálódásunk szűkebb szempontjából a horvát és magyar-horvát komparatisztikai  
anyag előfordulása tekintetében természetesen nem csupán a kimondottan modernista  
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folyóiratok az érdekesek; ellenkez őleg, mint látni fogjuk, a Nada mellett, mely ilyen  
szempontból ennek az alkorsrzaknak leggazdagabb, legfrekventáltabb orgánuma, épp a  
Prosvjeta és a Vienac emelkedik ki, míg a viszonylag rövid életű  modernista folyóiratok  
közül egyedűi a prágai Novo doba tartalmaz valamelyest gazdagabb komparatisztikai  
anyagot is.  

Tekintsük át ezek után az alkorszak (1892-1903) periodikájának legjelent ősebb kap-
csolattörténeti témaköreit:  

A magyar-honát történelmi kontaktusok régebbi id бszakd гval foglalkozó historiog-
ráfiai és publicisztikai adalékok sorát Rudolf Horvat hatrészes tanulmánysorozata nyit-
ja Gubec pazasztfelkelésér ől (Nada, 1897.3-8. sz.), majd három könyvkritika érdemel  
külön említést, éspedig Stipe Vu četić  Szent Istvánról, Karlo Horvat Erdódi Bakóoz  Ta-
másról és Fedor Šišič  báró Trenk Ferenстól szóló művéről (Prosvjeta 1900. 23. sz.;  
1901. 5. sz.). A század hetvenes-nyolcvanas éveinek preiodikájában kiteljesedett Zrí-
nyi-kultuszt viszont most Rudolf Horvat Sziget elestéről szóló tanulmánysorozata viszi  
tovđbb a Yunac lapjain (1894. 30., 32., 33., 38. és 39. sz.), miközben napvilágot lát két-
két adalék Zrínyi Miklósról (Yienac, 1893. 27. sz.; Prosvjeta, 1898. 1-2. sz.) és Zrínyi  
Péterről is (Pуsvjeta, 1895. 6. sz.; Yu nac, 196. 47. sz.), míg Zrínyi Győrgyr8l, a horvát  
bánról (1598-1626) a Prosvjeta értekezik (1901. 9. és 10. sz.).  

Néhány érdekes tudósítást találunk ebben az id őszakban a magyarországi horvá-
tok és délszlávok életéről és történelmi útjáról is. Ivan Mil četič  például hatrészes tudó-
sításban számol be az Alsó-Ausztriában és Nyugat-Magyazországon 616 horvátok törté-
nelméről, életmódjáról és kultúrájáról (Yu nac, 1898. 45., 46., 48., 49., 50. és 52. sz.),  
Milan Heimrl a magyarországi bunyevácokról és sokácokról értekezik (Novo doba,  
1898.6-7. sz.), Rudolf Horvat pedig a horvátok 1715- ős Pécsre költözésének körülmé-
nyeit ismerteti (Yu nac, 1902. 1. sz.). A Nada egyik könyvismertet őjéből viszont arról  
értesülőnk, hogy a fent említett Ivan Mil četić  nemcsak az ausztriai és magyazországi,  
de a morvaországi horvátokkal is behatóan foglalkozott O hrvatskim naseobinama u  

Mađarskoj, DonjojAustriji i Zapadnoj Ugarskoj c. művében (i. h. 1899. 10. sz.).  
A XIX-XX. századi magyar-4s о  vőt poétikai viszonyok tárgykörében három na-

gyobb témakör dominál ebben az irodalom- és periodikatörténeti id őszakban.  
Az 1848-49-es magyar forradalommal a Preporod 1899.5. és a Nada 1902. 17. száma  

foglalkozik, Bosznia annektálásáról és a Kállay-uralomról a Novo doba (1898. 5. sz.), a  
Glas (1899. 2. sz.), a Prosvjeta (1903. 18. sz.) és a Nada (1903. 17. sz.) cikkezik, míg  
Khuen-Héderváry politikáját és a „magyaz бnságot" különösen a prágai horvát-szerb-
szlovén ifiúsági folyóirat, a Novo doba ostorozza hevesen (vö. különösen az 1897. 1.,  
valamint 1898.3- 4. és 6-7. szám több cikkét!), de keményen bírálja az ugyancsak prá-
gai Hrvatska misao (1897. 7-8. sz.) és a Stjepan Radi ć  és Svetozar Pnbičevič  szerkesz-
tette horvát-szerb-szlovén bécsi Glas is (1898. 1. és 2. sz.). A Prosvjeta egyik kőnyvis-
mertetójéból viszont arról értesülünk, hogy Khuenről, az okkal gyűlölt horvát bánról  
Martin Ploć  mára bánsága idején könyvet tett közzé Ban Кhuen-Hedervary i njegovo  

doba címen (i. h. 1901. 16. sz.).  
A korabeli magyar gazdasá& technika és m űszaki tudományok bemutatásának jб  

alkalma volt ebben az időszakban a millenniumi kiállítás, az apropóval pedig, érthet ő  
módon, a Kállay patronálta szarajevói Nada élt igen bőségesen: az időszak egyetlen fo-
lyóirata, mely Magyarországról afflnnatfvan, sőt gyakran apologetikusan is cikkezett,  
saját pesti tudósítója, Mavro Spicer/Spitzer Mór révén tizenöt (!) folytatásban, s ezen-
kívül két külön cikkben is tájékoztatta horvát és egyéb délszláv olvasóit Magyazország  
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századvégi gazdasági és műszaki vívmányairól. (Vđ . i. h. 1896. 7. és 9-22. sz., továbbá  
1896. 8. és 17. az) Utólagosan foglalkozott a millenniumi kiálítással - természetesen  

kevésbé affirmatívan - az induló Novo doba (1897. 1. sz.) és Preporod (1898. 2. sz.) is.  
(5) A magyar színi, zenei és képтбmti иészeti élet századvégi jelenségeiről elsősorban  

ugyancsak a Nada és Spitzer Mór tájékoztatott ez id ő  tájt. A pesti színházi életről pél-
dául a folyóirat 1896. 34. számában, a magyar képz őművészetről pedig a 22. és 23.  
számban adott átfogó ismertet& a neves tudósító, ezt megel бzбen, az első  (1895.) év-
folyam 21. számában pedig már igen affirmaúv kis сsszét közölt a fiatal Csók István  
munkásságáróL Külön ki kell itt emelnünk, hogy a Ivada 1896 és 1903 között a magvaz  
kćpzбmúvészet valóságos kisgal ćriáját mutatta be hasábjain, éspedig kiváló papíron s  
nem kev čsbé kiváló minőségű  тeprodukciбkkal, miközben Eisenhut Ferenc, Fadrusz  
János, ianocent Ferenc, Karvaly Mór, László t-ülöp, Ligeti Miklós, Lotz Károly, Neog-
rády Antal, Pataky László, Révész Imre, Tornai Gyula és Vastagh Géza munkásságába  
többször is visszatért (vagy pedig egy számbon több alkotásukat is bemutatta), s ugyan-
akkor ízelitőt adott egy-egy reprodukcióval Csók István, Feren ćry Károly, Garat' Akos,  
Ipoly Sándor, Kallós Ede, Mazgitay Tihamér, raczka Ferenc, Paur Géza, Szenes Fű-
lđp, Székely Bertalan, Vastagh György, Vágó Pál és Zemplényi Tivadar munkásságáról  
is.  

Végül emlitsük meg itt, hogy a magyar zenével kapcsolatban egyetlen cikk látott csak  
napvilágot ebben az időszakban (Prosvjeta, 1893. 12. sz.), s hogy Spitzer Móra bécsi  
Mladost hasábjain is foglalkozott a korabeli magyar színm űvészettel (i. h. 1898.5. sz.).  

A magyar irodalmi élet korabeli jelenségeirdl s az egyes magyar frtkrál szóló cikkek  
és tanulmányok valóságos tárházának megint csak a Nadát kell minósítenűnk.  

Spitzer Mór már az induló folyóiratban tizenkét (!) folytatásban nyújt igen tartalmas  
„rajzokat" (crtice) a magyar irodalmi élet eseményeiről és akkor időszerű  jelenségeiről  
(vö. i. h. 1895. 5., 9., 12-14., 17-18., 20-24. sz.), hogy aztán a m đsodik évfolyamban  
újabb hat folytatással gazdagítsa e remek panorámát (vö. i. h. 1896. 1-6. sz.). Két év  
múltán Spitzer az induló bécsi Mladostban is foglalkozik az újabb magyar irodalommal  
(i. h. 1898. 2. sz.), ezt megel őzően pedig - a Nada hasábjain - esszét kőzöl Vajda Já-
nosról (L h. 1897. S. sz.), kritikát Herczeg Ferenc korai drámájáról (i. h. 1896.8. sz.) s  
könyvismertetőt Abonyi Árpád Bosnyák novellák és Strausz Adolf Bolgár néphit c.  mű -
véről (i. h. 1896. 23. sz., ill. 1897.22. sz.).  

Az időszak egyetlen - de igen fontos - kapcsolattörténeti adaléka, mely ebben  a 
tárgykörben nem Spitzertól származik, a Nikola Šimi č  szerkesztette zadazi Iskrában lá-
tott napvilágot, ahol is P. Radić  kétrészes tanulmányban foglalkozott Madách f őművé-
vel (vб .: Čovjekova tragedija Imbra Madara I-II., L h. 1893.3. és 5- 6. sz.).  

A magyar irodalom fordítása a horvát periodikában a moderna elsó évtizedé-
ben még jobbára Petőfi és Jбkai recepciójának a jegyében folytatódik; ha el őzetes  
vizsgálódásaink során a kiegyezés évtizedét ilyen szempontból „Jókai-id őszaknak"  
neveztük, a horvát realizmus ezt követ ő  negyedszázadát pedig Petőfi, Jókai és Ma-
dách korszakának mondtuk, akkor mosta legtöbbet fordított irodalmi klasszikusa-
ink névsorát csupán azzal kell árnyalnunk, hogy kihagyjuk a sorból Madáchot. . . 

Petőfi-verseket ezúttal Rikard Jerotov Kataiinić  tolmácsol a zadari Iskrában (U  
spomenar K. Š., Ura i ma č, i. h. 1892. 7-8. sz.) s egy jelöletlen fordító is - nyilván  
Katalinič  - ugyanott (Neko ć  i sada, i. h. 1892. 11-12. sz.), míg Mazinko jelzettel  a 
dubrovniki Srđ  közöl Petőfi-fordítást (Zrnca, Nad odrom, i. h. 1903.7. és 8. sz.).  

Jókai viszont a zágrábi Prosvjeta lapjain bukkan fel ismét folytatásos közlésben, je1 б- 
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letlen fordító tolmácsolásában (vő . Gigo Šonkolji I-ц., L h. 1897. 12. és 13. sz.).  
A receptori/műfordítói ízlésváf tósnak pedig ekkor még csak egyetlen, de éppen ezért  

figyelmet érdemlő  jelével találkozhatunk: a bécsi Mladost leközli Kóbor Tamás egyik  
tárсаnovelláját (Mariana, i. h. 1898. 1. sz.).  

Magyar-horvát irodalmi kapcsolatokkal foglalkozd szakcikkek is fel-felbukkan-
nak ebben az alkorszakban. Nikola Andrić  például a magyarországi horvátok ré-
gebbi irodalmáról értekezik, s eközben komparatísztikai adalékokat is rögzít (Ye-
nac, 1899. 41. sz.), s két év múltán ugyanez a folyóirat eleveníti fől a magyar és a  
horvát Zrínyiász témáját is (i. h. 1901. 27. sz.). A  Nada hasábjain jegyzetet találunk  
a Smr г  Smail-age Čengića magyar fordításáról (» i" szignóval jelezve, nyilván Spit-
zer Mór tollából, vő . i. h. 1896. 15. sz.), míg a Ycenacban érdekes szakmai vitát ol-
vashatunk a horvát irodalomnak Az Osztrák-Magyar Monarchia szóban és képben  
német kiadásában vázolt tőrténetéról, Đuro Šurmin és a társszerző  Nikola Andrič  
között (vő . i. h. 1901. 20., ill. 21. sz.).  

A magyar és horvát-magyar történelmi sumélyr aégek horvát irodalmi alkotásokban  
val $ szereplése ebben az időszakban egészében a Zrínyiekre korlátozódik.  

Hazafias kultuszukat - mely az elsб  évtizedekben is igen eleven volta horvát perio-
dikában - az alkorszak kezdetén Higin Dragošič  regény- és drámaíró (1845-1926) viszi  
tovább a Prosvjetában „az utolsó Zrínyinek" szentelt őt felvonásos „színi fantáziájával"  
(vő . i. h. 1893.2-7. sz.). Noha e színm ű  az irodalomtörténeti utókor által romantikus-
szentimentális és patetikus alkotásnak min ősül, a korabeli kritika - amely még a mo-
dema el őtti hagyományt, ti. az irodalom politikai-agitatív funkcióját szorgalmazza - el-
ismerően szól róla. (Vö. Iskm,1893.9-10. sz., Prosvjeta, 1893. 17. és 1894.5. sz.)  

Még ugyanebben az évben s úgyszintén a Prosvjetában 1át napvilágot Petrr Krstinić  
(alias Krsto Pavletić) négyrészes, Zrínyi Donárбl szóló elbeszélő  költeménye is (Jelena  
Zrinska u Munkaču, i, h. 1893.19-22. sz.).  

A sort Eugen Kumičič  pszeudoromantikus elbeszél ő  és regényíró Unta Zrinsko-
Frankopanska c. történelmi regénye folytatja a Dom i svijet hasábjain (ami valójában  
folytatásos újraközlés volt, mivel a`m ű  könyv alakban mára modema alsó korszakhatá-
rán, 1892-ben megjelent). E regény az Iskm és Prosvjeta 1893-as évfolyamában pozitiv  
kritikát kap, három év múltán pedig Cherubin Šegvi ć  kétrészes analitikus tanulmány-
nyal tér rá vissza a Yienacban (i. h. 1896. 1. és 2. sz.).  

Ezt kővetően Higin Dragošič  ismét jelentkezik rokon témájú, ezúttal Szigetvárnak és  
Zrínyi Miklósnak szentelt drámával, melyet megint a Prosvjeta kőzöl folytatásban (vő .  
Siget I-VL, i. h. 1895.9-14. sz.).  

1899-ben Kumičić  még egyszer foglalkozik a nevezetes összeesküvéssel (Petar Zrins-
ki, F. K. Frankopan i njihovi klevetnici), s ezzel ismét fölkelti a korabeli kritika figyel-
mét: elsőként Jovan Hranilović  reflektál rá a Yienacban (1899. 51. sz.), majd ír róla a  
Život (1900. 1. kőt.) és a Nada is (1900. 3. sz.). Végül, épp a századfordulón, Kumi čić  
drámával zárja a trilógiáját: a Zrínyi Péterr ől szóló műve jelentós kritikai visszhangra  
talál (vő . Milivoj Dežman, Život, 1900. 2. köt.; Josip Hranilović, Yienac, 1900. 43. sz.;  
anon., Pгоsvjeta, 1901.8. sz.).  

Itt említjük meg, hogy az összeesküvésr ől szóló Josip 13ösendorfer-műről (Zavjera  
Petra Šubica-Zrinskog) a Novi viek tudósított az 1898. 10. számában.  

Zrínyi Katalin/Katarina Zrinska horvát bánnal els őként Jt raj Tomljenović  foglalko-
zott még az időszak elején (vő . Yienac, 1893. 15-19. sz.), s művét a kritika is méltatta  
(vö. Prosvjeta,1893. 22. sz.). Ót kővetően Krsto Pavletić  tér vissza e témára (vő . Yienac  
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1894. 36-38. sz.), majd Anti Treši&Pavi čić  költő , elbeszélő  és drámaíró, a Novi viek  

sze гkesztóje s a modema jelentó.• egyénisége (1867-1949) szentel a bánn őnek drámát,  
mciyet tizenegy folytatásban sa;ac folyóirata, a Novi viek közöl 1899-ben. A dráma  
élénk kriukai visszhangot váltott ki a Vzenac Nada és Pгоsvjeta az évi folyamában (az  
előbbiekben Jovan Hranílоvić  és C'herubin Šegvič  méltatta a művet), s érdekes mód a  
szerző  is alapos dramaturgiai tanulmányt, afféle önértelmezést tett közzé drámájáról  
három folytatásban (vő . Katarza i tehnika „Katarine Zrinske" I-III. Život, 1901. 1.  
kőt.).  

Iц . 

KAPCSOLATOK A MODERNA ALKOTÓI BEÉRÉSÉNEK  

ÁLKORSZAKÁBAN  

Azok az írói törekvések, amelyek a század utolsó évtizedében mozgalommá fejlesz-
tették a horvátországi és külföldi alkotói csoportosulások programatikus hagyo-  
mánykritikáját, s egyúttal felhalmozták a nemcsak tendenciájukban, de esztétikai meg-
valósulásként is modern művek egész sorát, 1903-ig könyv formában alig érvényesül-
tek. Matošt, Nazort és Begovi ćot kivéve amolyan "könyvtelén" írók voltak a modema  
legjelesebbjei is, ezt követ ően azonban immár nemcsak az újság- és folyóirat-irodalom-
ban, de a könyvkiadásban is megkezdődik az impresszionizmus, szimbolizmus és no-
romantika shlusirányzatainak dominálása jegyében alakuló horvát moderna alkotói be-
érése. Vidri ć, Domjanić, Nehajev, Šimunović, Begović, Livadić, Milčinović, Wiesner,  
Kamov és más modernisták m űveinek egész sora, s kőztük, persze, a már elóbb affir-
málódott Leskovazé, Matošé és Nazoré is az ellenrealizmus alkotói diadalát tették ek-
kor nyilvánvalóvá az irodalmi életben.  

Ezért minósítí a szóban forgó évet a horvát irodalomtörténet-írása modern két al-
korszaka közötti határvonalnak, míg a második alkorszak s egyben az egész moderna  
felső  időhatáraként azért tartja számon épp 1916-ot, mert akkor sz űnik meg a második  
időszak központi folyóirata, a Sav menik (1906-1916), s ekkor lép színre Ulderiko  
Donadini immár expresszionizmust szorgalmazó folyóirata, a Kokot, hogy azt egy év  
múlva A. B. Šimič  ugyanilyen irányultságú avantgárd orgánuma, a Yjavica kövesse - és  
Krleža Horvát rapszódiája úgyszintén. (A periodizálásnak ezekhez az alapvet ő  élveihez  
M. Šicel hozzáfűzi még, hogy a világháború kitörésének évében induló Yihor és  
Кnjiževne novosti c. folyóiratok sem csupán az érett moderna orgánumai immár, ha-
nem egy kissé az avantgárd, közelebbről pedig az expresszionizmus bölcsői is, mint  
ahogy az 1916-os korszakhatárt megel őzően az egyes modernista alkotók - pl. Fran  
Galović, Janko Polić  Kamov, Mijo Radošević  és mások - műveiben is "kopogtat" már  
a horvát irodalmi avantgárd.)  

E művészeti és irodalmi alkorszak alsó id őhatárát, az 1903. esztendőt - nem  véletle-
nül - a magyar és horvát historiográfia egyúttal és egybehangzóan politikai forduló-
pontnak is tekinti.  

Utóbbi főként azért, mert a Horvátország-szerte ekkor kulmináló, közel sem csupán  
a vasúti nyelvhasználat miatt, hanem sokkal inkábba pénzügyi őnállbsággal, általános  
választójoggal és a vezényleti nyelvvel kapcsolatos újabb horvát követelések merev el- 



utasítása miatt kirobban б , már-már népfelkeléssé váló magyarellenes tűntetések követ-
keztében Khuen-Héderváry végre távozni kényszer ű) a báni tisztről (miközben átme-
netileg „felfelé bukik", ti. rövid id őre magyar miniszterelnöknek teszik meg, de már  
1903 augusztusában lemondásra kényszerúl).  

A magyar történetivás viszont egyebek közt azért is tartja politikai fordulópontnak  
az 1903. esztendőt, mert országos viszonylatban is az „er ős kéz" politikájának újabb  
időszaka kezdődik ekkor Tisza István kormányalakításával: az égetően sűrget8 általá-
nos reformok helyett a status quo általános, merev, er őszakos és végül is reménytelen  
védelmezésének az időszaka.  

Horvátországban a Tisza-éra elsó fél évtizede Teodor Peja čevič  bánságával (1903-
1907) esik egybe, aki valamelyest mérsékeli ugyan a híres/hírhedt el ődjének politikáját,  
de a „khuenizmus" belső  lényegén alig változtat. A horvát népi mozgalom további iz-
mosodása, Dalmáciа  és Horvátország kozeledése, a horvát-szerb oppozíciós és tiralista  
„új kurzus" kialai► ulása s kűlőn a horvát és szerb burzsoázia (igaz, rövid életű) koalició-
jának létrejuuC rendre arról tanúskodott, hogy Tisza István országos viszonylatban is  
„erős kezű", egyebek kőzött Déltudatosan magyazosító politikájának Horvátországban  
sem kővetkezett be még átmenetileg sem valamilyen stabil id őszaka.  

Az a tény pedig, hogy az újabb fél évtizedben, 1907 és 1912 k őzött négy horvát bán -
Rakodczay, Rauch, Tomašić  és Cuvaj - váltja egymást a poszton felgyorsult dramatiká-
val, már önmagában is arra vall, hogy a dualizmus magyaz-horvát függőségi rendszeré-
ben sem a gazdasági-pénzügyi, sem a közjogi-politikai, sem pedig a nemzeti-nemzeti-
ségi viszonyokban nem csillapultak a kezdett ől fogva jelen levő  ellentétek, antinómiák  
és antagonizmusok. A horvát lakosság gazdasági emigrációjának folyamatos növekedé-
se s évi 15 000 kivándorlóra becsült átlagszintje; a német és magyar betelepítések foko-
zódása Szlavóniában; a nyelvi magyazosítást er бltetó, a nemzetiségi iskolák számának  
drasztikus csökkenéséhez és pedagógusállományának folyamatos hatósági ellen őrzésé-
hez és zaklatásához vezető  híres-hírhedt Apponyi-tőrvény horvátországi következmé-
nyei; a magyarnak „szolgálati nyelesé„  tétele a horvátországi vasutakon; a szóbor lep-
lezett semlegesítése (1907 végét ől -1910 néhány hónapját kivéve - a horvát képvise16-
ház nem ülésezik), majd nyilvános feloszlatása Cuvaj színrelépésekor•, az alkotmány és  
gyülekezési jog felfüggesztése, az el бzetes cenzúra betetőzése a burkoltról a nyílt ab-
szolutizmusra való áttérés betet őzéseként pedig Slavko Cuvaj királyi biztossá való ki-
nevezése már bánsága első  évében, 1912-ben: mindez s a Monarchia délszláv országai-
nak egy államban való tömörülését célzó, a jugoszláv nemzeti eszme folyamatos moz-
galmi erбsődéséhez vezető  trialista törekvések csak baljós el őjelei voltak a dualizmus  
közeledő  végének. Amikor pedig az elбzó évi sikertelen merényletkítséтlet után Slavko  
Cuvaj 1913-ba távozni kényszerű) a báni tisztről, Tisza István pedig nagy gyorsan hatá-
lyon kívül helyezi a vasúti pragmatika oktalan nyelvi rendelkezéseit, s őt a horvátországi  
alkotmányos rend visszaállitásának ígéretével átmenetileg egyezséget taktikáz ki a hor-
vát-szerb koalícióval is, a vég gyors bekövetkezése már elkerülhetetlen volt.  

Az alkorszak periodikája a moderna el бzб  időszakából mindősszé három, mégpedig  
tradicionalista folyóiratot vett át: a Prosvjetát (1893-1919), a Srđet (1902-1908) és csu-
pán egyetlen évfolyammal a Glasnik Matice dabnatinskét (1901-1904).  

Ellenben tucatnyi új folyóirat indult, melyek k őzöl a legjelentősebbek három alap-
tendencia kőről csoportosulnak. A. G. Matoš jogpárti és artisztikus irányvételének leg-
fontosabb (zágrábi) orgánumai a Hrvatska snwtra (1906-1910), a Mlada Hrvatska  

(1907-1914) és a Grabancijaš (1910). A prágai csoportból kinőtt Milan Marjanovič  fi- 
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lyóiтatai viszont kevésbé m űvészeti, inkább társadalmi, politikai és művelбdési célzatú-
ak (Zwino, Z.gb. 1907-1911, Jug, Split 1911, Književne nwosti, Zgb.-Rijeka 1914). Vé-
gül a horvát historiogáfiában és irodalomtönénetben egyaránt progresszívnek mon-
dott tfjúságј  nacionalizmust három zágrábi Eolyói, лt képviseli: a Hrvatski đak (1907-
1911), a Vu1(1911) és a Ydwr (1914).  

E СsopurtosulásQk között foglalt helyet a Horvát Írók Egyesülete évkönyveként s  
Đuro Šurmin szerkesztésében induló zágábi Suvrer uraik (1906-1916), amelyet a má-
sodik évfolyamától Branimir Livadi ć-Vizner szrnteszt, s tesz meg az alkorszak legje-
lentősebb irodalmi folyóiratává. Az irodalom тnúvészi funkcióját favorizálva minde-
nekelóu a Savremenik nemcsak a moderna eszmei és eszt.étkai elkötelezettjeit gy űjti  
maga kóré, hanem teret ad a modernizmusokkal szcinbcn semleges, ám kreatív, érté-
kra alkuinknak is, és ezzel valójában irányzatokat és nemzedékeket összeköt ő  központi  
orgáв  uulа  lesz a moderna második alkorszakának.  

A mi szűkebb, komparatisztikai vizsgálódásunk szempontjából az ekkortájt legfrek-
ventáltabb Prosvjeta után épp a Savnemenik bizonyult viszonylag leggazdagabbnak, de  
rajtuk kívül értékes anyagot találtunk a Hrvatski đak, a Hrvatska smotra és a Sr đ  évfo-
lyamaiban is. Tekintsük át e kapcsolattörténeti matériát az el бzó alkorszakban vázolt  
tárcakörök szerint  

(1) A magyar—horvát történelmi kontaktusok régebbi id őszakával foglalkozó historiog-
ráfáiai tanulmányok és cikkek tára ezúttal is igen gazdag.  

Az Árpád-háziak dalmáciai és horvátországi jelenlétével Rudolf Horvat foglalkozik  
a Pюsvjetában (1913. 3. sz.), dr. Ferdo Šiši ćnek az egyik Árpád-házi király, ti. Könyves  
Kálmán 1102. évi dalmáciai hódításáról írott munkáját pedig a Srđ  (1907. 23. sz.) és a  
Savremenik (1908. 1. sz.) is méltatja. IV. Béla királynak, Erdély és Szlavónia kormány-
zójának a mongoloktól elszenvedett veresége utáni Dalmáciába menekülésével A.  
Vuéеtić  foglalkozik (Srđ, 1907. 1. sz.), míg az Anjouk magyarországi oldalágának hor-
vátországi jelenlétévбl Rudolf Horvat értekezik (Prosvjeta, 1913.4. sz.). Dr. Dani Gu-
bernek az Anjou-, azaz Nagy Lajos király zárai békével végz ődött dalmáciai hódításá-
ról szóló könyvét a Savremenik ismerteti (1908. 1. sz.), a Srđ  pedig ugyanezzel a béke-
aktussal (1358) kapcsolatban közöl történészi adalékot (i. h. 1907.3. sz.) A tör ők ellen  
a korabeli szerb és bosnyák vazallusállamokkal is védekez ő  Luxemburgi Zsigmond ma-
gyar királyról és német-római császárról a horvát magyar történelmi kapcsolatok már  
eddig is sokat emlegetett szakértбje, dr. Rudolf Horvat értekezik az e kapcsolatoknak  
különösen nagy teret biztosító Pгоsvjetában (1913. S. sz.), s ugyanő  és ugyanott foglal-
kozik Szapolyai János és Ferd nánd politikai kapcsolatával is (i. h. 1913. 12. sz.).  

A királytémák mellett említsünk meg a Tahi Ferenccel és Trenk báróval kapcsolatos  
két-, М. egy adalékot is (A. Ivić: Nešto o Franji Tahiju. Savrernenik 1908. 11. sz., F.  De-
šič: Tiranstvo gašcaka Frana Taha. Savnemenik, 1909.8. sz.; S. Širola: U gobnici baru-
na Franje Trenka. Prosvjeta,  1910. 21. sz.), a Zrínyi-témakör ekkori bibliogáfiáját pe-
dig elбlegezzűk a megjegyzéssel, hogy a legendás ősszeesküvбk, Zrínyi Péter és Fran-
gepán Ferenc Kristóf exhumálásának témája ebben az id őszakban háttérbe szorít min-
den más, a Zrínyiek kultuszával kapcsolatos résztémát. Zrínyi Mí3clóssal, a horvát bán-
nal csak egyetlen adalék foglalkozik (Pгоsvjeta, 1911. 10. sz.), egy másik pedig a család  
kései sarjával (Prosvjeta, 1913.12. sz.).  

Ellenben az összeesküvőknek a modernát megelőző  idбkben is eleven kultuszát -
családfájukra is kiterjesztve - mosta Prosvjeta (1907. 17. és 18. sz.), a Srđ  (1907. 8. sz.),  
a Hrvatska smotra (1908. 53-56. sz.), különösen pedig a Savremenik teljesíti ki (vö.  
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1907. 9. és 12.,1909.3. és 4. sz.).  
A magyarоrszági horvátok kisebbségi lécformája iránti hagyományos figyelemnek  

ebben az időszakban csak két megnyilvаnulá.,ával találkozunk: Petar Vrankovi ć  cikke  a 
Hrvatski Jakban (1907. 7-8. sz.) a horv đa nemzettest „elfelejtett ága"-ként figyelmeztet  

a nyugat-magyarországi horvátok létpruaiémáira, a Prosvjeta egyik glosszája pedig e ki-
sebbségi népcsoport történeú útjával foi ~ ilkozik (1912. 17-18. sz.).  

A magyar-horvát pиlitikai viszonyо  хI'- XX. századi problémaköréből ezúttal is  
három nagyobb parciális téma emelkedik  ki. 

1848-49-cel Rudoit Horvat foglalkozik a Prusvjeta hasábjain (1910. 1. és 6. sz.), az  
osztrák-magyar kiCgyezésről Ivo Košnjtn értekezik a Hrvatska smotrában kőzőit, két-
részes tanulmányában (i. h.1907.3. k őt. ), a l r svjeta pedig Ivan Bojničićnek a magyar-
horvát kiegyezéssel kapcsolatos tőrvényCi∎Ј ól iutt könyvét ismerteti (1907. 12. sz.).  

Bosznia annekt а ►ásának és a Kállay-uralomnak dr. Josip Frank, M. Prelog és L. Voj-
nović  szentel cikket a Hrvatska smotra (1908. 51-52. sz.) és Savremenik (1909. 11. sz. és  
1911. 3. es 5. sz.) lapjain, s a Prosvjeta névtelen glosszátora is megemlékezik Bosznia  
megszállásának гnincadik évfordulójáról (i. h. 1908.15. sz.).  

E korszak aktuális horvát-magvaz politikai viszonyainak különösen is gazdag a bibli-
ográfiája. A polemikus cikkek, tanulmányok egész sora lát napvilágot a folyóiratokban,  
s a gazdasági érdekellentétekt ől a nyelvhasználati antagonizmusokig átfogja a dualiz-
mus történelmi végóráinak valójában minden lényegesebb problémagócát. A horvát  
természeti kincsek exploatálása (Hrvatska smotra, 1907.3. köt), a magyar áru bojkottja  
(Yal, 1912. 2. sz.), a horvát-magyar államjogi viták (Savremenik, 1907. 6. sz.), egy-egy  
bán politikai programjának kritikája (Savremenik 1907. 9. sz.) éppúgy helyet kap az  
időszak periodikájában, mint például a szlavóniai magyarosítás (Hrvatski đak 1909. 6.  
sz.) és a magyarnak mint hivatalos nyelvnek a rákényszerítése a horvát vasutakra  
(Hrvatska smotra 1906.3. sz.).  

Ugyanez jellemző  az aktuális tárgyú könyvismertetőkre is, melyekben a megoldatlan  
horvát-magyaz problémák szintén polemikus értelmezést kapnak, mégpedig nemcsak  
a közős pénzügyi és költségvetési kérdéseket taglaló könyvek esetében (mint pl, Margi-
tay József horvát fordításban is megjelent ilyen tárgyú m űve és a Prosvjeta 1906. 18.  
számában közölt гесІnziója esetében), s nem is csupán az államjogi munkák ismerteté-
sekor (vđ . pl. Josip Pliverić  és Bogoljub Krnić  könyvének kritikáit a Prosvjeta 1907. 9.  
és a Savremenik 1907. 10. számában), hanem az olyan m űvek recenzeálásakor is, ame-
lyeknek nem kimondottan a horvátországi vagy dalmáciai korvalósága tárgya, hanem  
elsősorban a magyazországi (ahogy ez p1. Marija Juri č  Zagorka Razvrgnute zaruke cí-
mű, a magyar-horvát viszonyokat taglaló pesti tudósításainak k őnyvismertetire volt  
jellemző  a Srđ  1907. 21. és a Savnemenik 1907. 11. számában).  

A magyaz színi, zenei és képzőművészeti életről szóló tudósítások ebben az idó-
szakban szinte teljesen kivesznek a horvát periodikából, ellenben a magyar irndalrni élet  
korabeli jelenségeiről néhány értékes tájékoztatót olvashatunk.  

Spitzer Móra Nada megszűnte után most az időszak más szempontból is legjelentő-
sebb folyóiratában, a Savremenikben folytatja kivételes jelentóségü komparatisztikai  
tevékenységét, s az induló, a korabeli horvát írók színe javát tömörítő  folyóirat elsó év-
folyamában három ízben is átfogóan foglalkozik az új magyar irodalommal (i. h. 1906.  
1. köt. 378., 2. köt. 124. és 374.).  

Spitzer mellett viszont még egy jelentős szakértővel gazdagodik ekkor a magyar-
horvát irodalmi komparatisztika: Marija Juri ć  Zagorka, az elsó vérbeli horvát n8  
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újságíró és pesti tudósító, a népszerűvé lett Cгёka vještica (1912) c. regény szerzője  
ugyancsak a Savrеmeruk hasábjain először a korszerű  magyar drámairodalmat mutatja  
be (i. h. 1906. 1. köt. 380.), majd a magyaz kritikairodalmat ismerteti (i. h. 1906.2. k őt.  
126.).  

Itt emlitjük meg, hogy Veljko Petrovi č , a magyar nyelven startoló szerb író, aki a mo-
demárak emásodik alkorszakában a Juraj Gašparić  főszerkesztésében 1906-bar in-
dult, magyar nyelvű  pesti Cnvatica hasábjain, tehát magyarul fejt ki felbecsülhetetlen  
értékű  kompazиtiszt►kai tevékenységet a folyóirat irodalmi szerkesztójeként,1912-ben  
maga is jelentkezik a zágrábi Sa угemenikben a korabeli magyar drámairodalommal  
kapcsolatos tudósítАsával (i. h. 7. és K. sz.).  

A magyar iмddJлm fordítása a hоrvár periodikdban egyrészt még а  Реt6І - és Jó-
kai-recepció jegyében folytatódik. Bei4 Norva гlHorváth Béla a Prosvjetában Petőfi-át-
kőltéseiból ad ízсlitót (Bit ću drvo -19 0. 14. sz.; Iz daljine, Ti si me -1910. 15. sz.),  
Miroslav Sakač  pedig úgyszintén a Prrxчvj~tábлn egy általunk még azonosítatlan Jókai-
elbeszélést közöl (Bebe, 1911. 12. sz.). riagyumányos, illetve klasszikus irodalmunk re-
cepciбjđhoz ekkortájt a dubrovniki Srd is hozzájárul egy Mikszáth-elbeszélés publikálá-
sával (K. Đ .: (.оvjek biz srca, i. h.1908.6. sz.).  

Ujahb, a moderna szellemiségével és esztétíkáj đval nyilván jobban rezonáló irodal-
munk e második alkorszakban immár jóval nagyobb teret kap, mint az elsőben kapott,  
mikbzben a lírának továbbra is Horváth Béla, a prózának pedig Miroslav Sakać  a leg-
serényebb tolmácsolója. A csaknem egyetlen, készséges befogadó orgánum viszont va-
lójđban nem szó szerint a modernéé, hanem a moderna korabeli hagyom đnyos horvát  
irodalomé volt, ti. a Velimir Deželi č  és Emil Lasowski szerkesztette Pmsvjeta. .. 

Horváth Béla e számunkra igen becses folyóiratban Váradi-, Endródy-, Szabolcska-
és Greguss-verseket tolmácsol (Svjedok, i. h. 1908. 18. sz.; Haide, i. h. 1910. 17. sz.; O  
maloj Ruži Dimitrovoj, i. h. 1910. 18.; U vrtu života, i. h. 1910. 19. sz.), Saka č  pedig egy  
Hevesi József-, íll. két Heltai Jenó-elbeszélést mutat be a horvát olvasónak (Susjedi, L  

h. 1911.9. sz.; Šah-zagonetka, i. h. 1911. 10. sz.; Edna, i. h. 1911. 12. sz.). Az egyetlen  
ekkori kivétel mind a múfordít б, mind a befogadđ  orgánum tekintetében Bíró Lajos  
novellájának tolmácsolása volta dubrovniki Srđben (Mamurluk, ford. Slavko M. Kosić,  
L h. 1907. 10. sz.), a fordító tekintetében pedig ugyanez vonatkozik az egyik, általunk  
még azonosítatlan Ady-próza átültetésére is (Prikaza, ford. Jerko Schuber, Prnsvjeta,  

1910. 18. sz.).  
A magyar-horvát m űvelődési és irodalmi kapcsolatokkal foglaAcoz б  cikkek és recen-

zi$k tárgykóréból ki kell emelni aJulián-egyesület horvátországi magyar iskoláiról  
(Hrvatski dak,  1908. 4. sz.), az eszéki magyaz gimnáziumról (Hrvatski dak,1908.2. sz.),  
a horvát egyetemen tanuló magyar s a Magyarországra látogató horvát diákokról  
(Hrvatski dak, 1908.2. sz.. 1909. 7-8. sz.) szóló cikkeket, tudósításokat.  

Az irodalmi kapcsolatok kőrében viszont a fordítás-, a színház- és a könyvkritika, va-
lamint a könyvészettörténeti szakcikk van képviselve néhány fontos tétellel, mégpedig  
immár nemcsak magyar-horvát és horvát magyar tárgyúval, hanem - az id őszak  
szerbhorvát koaliciбs, illetve trialista és jugoszláv politikai tendenciáival összhangban  
- szerb-magyaz tárgyúval úgyszintén.  

A Srd például Borisav Stanković  és Nušić  magyaz fordításáról tudósít (1904. 24. sz.;  
1905.3-4. sz.), s ugyanez a folyóirat ad hírt Zmaj magyar vonatkozású versének (ered  
Petőfijevim spomenikom) német átk őltéséról is (i. h. 1904.24. sz.). Horváth Béla újabb  
Petőfi-fordításait viszont Fran Galović, a modern kaj-horvát líra kiemelked ő  képviseló- 



je, a kisprózában és a drámában pedig már az avantgárd anticipálója méltatja a világ-
háború kitörésének évében (vб . Savnemenik, 1914.8. sz.).  

Gundulić  Osmanjának budai kiadásáról Petaz M. Kolendič  pubL'kált ekkor könyvé-
szettörténeti szakcikket (Srгt, 1905. 11-12. sz.), s a modern horvát dráma megalapozó-
jának, Ivo Vojnovičnak a magyar recepciójáról is ez a zadari folyóirat tudósít (a Psyche  
c. korai komédiájának és az Ekvinocij c. híres drámájának pesti bemutatójáról v б . i. h.  
1906.4. sz.), míg dr. Havass Rezsó Dalmát imdalom c. művét Martin Hajnal recenzeál-
ja a Savremen јkben (1906. 1. köt.).  

(7) Végül, a magyar és horvát-magyar történelmi sгemélyiségne иek horvát imdalmi al-
kotdsvkban való szen гplését a moderna alkonyán is a Zrínyi-kultusz egyeduralma  jel 
lemzi. 

A szigetvári hбs irodalmi alakjának egyűt előképéről, F. Kidrič  Oblega Sigeta v so-
dobnem horvaškom opisu c. műve kapcsán Ivan Mil četič  jeles filológus és irodalomtör-
ténész črtekezik a Savremenikben (1913.2. sz.).  

A legendás összeesküvők kultuszát a hazafias líra képvisel ői viszik tovább ekkor (vб .  
Sane Kurjaković  alias Stjepan Vuksan: Duh Hrvata na ruševinama grada Zrinjskíh i  
Frankopana. Hrvatska smotra,1908. 39-40. sz.; Milivoj Podravski alias Vilim  Filipašić: 
Smrt grofa Zrinskoga i kneza Frana Krste Frankopana. Pmsvjeta,1913.5. sz.).  

Marija Kumičić  (Eugen Kumičić  drámával is kísérletezб  élettársa) Zrínyi Dona em-
lékét idézi az induló Hrvatska smotrdban (1906.4. sz.), a szóban forgó kultusz szépiro-
dalmi válfaját s egyben a horvát folyóiratok ilyen tárgyú hungarikáinak monderna ko-
rabeli körét viszont Higin Dragošič  újabb történelmi regényének tízrészes folytatása  
zárja a P?vsvjeta lapjain („K suncu, Zrinjski". I. h. 1910.1-10. sz.).  

Huszonnégy év 23 folyóiratának 92 évfolyama, s benne 235 bbliográfiai egysége az  
ún. pozitív, „kontaktológiai" kapcsolatnak: sok ez vagy kevés?  

Ahelyett hogy gyors és apodiktikus választ adnánk az ugyancsak apodiktikus kérdés-
re, vizsgálódásunk összegezéseként emlékeztessünk mindenekel őtt arra, hogy a horvát  
moderna negyedszázadában okkal tarthatunk számon jó néhány olyan folyóiratot,  
amelyet egyebek közt a horvát magyaz kompazatisztíkák viszonylag vagy éppenséggel  
kivételesen is gazdag orgánumának minбsíthetшik: a tradicionalista Prosvjeta, Srd és  
Yent, a modernista Hrvatski ctak, Hrvatska smotra, Nada és Novo doba s e két tipoló-
giai áramlatot mintegy szintetizáló Savremenik egyazánt megérdemli a magvaz-délszláv  
kapcsolattörténetek figyelmét.  

Okkal fogalmazunk többes számban, hisz miként láttuk, a horvát periodikának e ne-
gyedszázadában van mit keresnie a gazdaságtörténeti, politológiai, történettudományi,  
múvelódéstőrténeti, színház-, képzőművészet- és irodalomtörténeti komparatisztiká-
nak is, miközben a magyar-horvát (és délszláv) kapcsolatok kutatói között olyan egyé-
niségeket is számon kell tartanunk, akiknek ilyen irányú tevékenysége immár semmi-
képp sem mondható esetlegesnek (p1. Ivan Milčetič, Jovan Hranilović, Marija Jurić  
Zagorka, dr. Rudolf Horvat, Spitzer Mór és mások).  

Az irodalmi kompazatisztikán belől viszont a magyar-horvát műfordítás története  
Petőfi, Jókai, Mikszáth, Ady, Bíró Lajos, Kóbor Tamás, Heltai Jenó s néhány kevésbé  
jelentós írónk recepciójának kisebb-nagyobb adalékaival s olyan m űfordítókkal, mint  
Horváth Béla, J. R. Katalini č, Slavko M. Kosić  és Miroslav Sakač  különösen is sokat  
meríthet e negyedszázad horvát periodikájából.  

Nem jelentčktelen azonban ez a folyóirat-történeti id őszaka horvát történelmi  bel- 
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letrisztíka hungarikái szemszögéből sem - gondoljunk csak Higin Dragoši ć, Eugen Ku-
mičić, Juraj Tomljenavić  vagy Anti Tresiё-Pavičič  azon műveinek folytatásos közlésé-
re, amelyek magyar, illetve magyar-horvát történelmi személyiségeket szerepeltet-
nek-, mint ahogy nem jelentéktelen a horvát és szerb irodalom néhány képvisel őjének  
magyaz recepciója távlatából sem, hogy csak a Mažurani č, Ivo Vojnović, Borisav Stan-
kavič  vagy Nuáič  műveivel kapcsolatos vonatkozó adalékokra utaljunk vissza ilyen  cél-
zattal.  

Irodalmunk horvát recepciójában viszont, mint láttuk, nemcsak a műfordítás vett  
részt e periodikatörténeti id őszakban, hanem a kritikairodalom is, amely - min-
denekelőtt Spitzer Mórnak s részben M. J. Zagorkának hála - különösen azért tett jó  
szolgálatot irodalmunknak, mert a századvég és századforduló magvaz irodalmi életé-
ről, szellemi és esztétikai törekvéseir ől s egyes műnemeinek és műfajainak akkori  
eredményeiről frissiben és átfogó módon tájékoztatta a horvát és egyéb délszláv irodal-
mi közvéleményt.  

„Sok" vagy „kevés" tehát? - Ahhoz képest, hogy államjogi, gazdasági, politikai és  
nemzeti-nemzetiségi szempontból milyen „lehetetlen" id őkről, egy életképtelennek bi-
zonyult, valójában már 1868-ban is halva született „együttélés" lassú, de biztos agóniá-
jának negyedszázadáról volt szó: ehhez képest mindezt inkább minősíthetjük „sok-
nak", mint „kevésnek". Hisz az ezerféle konfrontálódások id őszakaiban a számszerűen  
mégoly kevésnek látszó pozitív, valóságos, „kontaktológiai" érintkezések is csupán  
nyerhetnek jelentőségükben, fontosságukban. Még akkor is, ha jól tudjuk, hogy ilyen  
érákban a pozitív, az íráskultúrákban létrejövő  kapcsolatok egy része közel sem tényle-
gesen pozitív, közel sem valójában affirmatív, hanem sokkal inkább polemikus és el-
utasító.  

Esetünkben, a kapcsolattörténeti szempontból „lehetetlennek" mondott moderna  

időszakában mintha ugyana7-zаl a paradox körülménnyel állnánk szemben, amelyre  

korszakunk legeminensebb horvát irodalomtörténésze a politika és m űvelődési-művé-
szeti élet viszonylatában mutatott rá: „Meglehet ősen paradoxonként hangzik, de meg-
kerülhetetlen a tény, hogy épp a hírhedt Khuen-Héderváry bánsága idején (1883-
1903), a horvát történelemnek egyik legsötétebb politikai id őszakában, a művelődési  
élet s egyáltalán a kulturális és művészeti manifesztációk (...) szembeötl őbbek és je-
lenvalóbbak voltak, mint bármikor•. egyebek közt eléggé beszédesen példázza ezt a  
Horvát Nemzeti Színház új (mind ősszé 11 hónap alatt elkészült!) épületének ünnepé-
lyes átadása I. Ferenc József császár ćs Bánffy kormányfő  jelenlétében, s általában a  
színművészet erőteljes virágzása (...); Ott volt aztán az új irodalmi-m űvészeti folyóira-
tok és almanachok nem kis száma, iskolák és egyéb nyilvános tanintézetek nyitása, a  
horvát képzőművészeti szecesszió csoportosulásának hirtelen el őretörése és nyilvános  
fellépéseik reprezentatív önálló kiállításokon" - írja Miroslav Šicel (i. m. 36. p.) a „mi-
nél rosszabb, annál jobb" képtelen dialektikájára asszociáltatva, s e paradoxon bels ő  
lényegét azzal tárja föl, hogy kifejti: a szóban forgó kilencvenes években Khuennak  

olyan szilárd volta politikai pozíciója, hogy a korlátlan hatalmú uralkodó jellegzetes  

megtestesítőjeként megengedhette magának a luxust, hogy művelődési és tanügyi in-
tézményeket létesít - a gyarmatosítók jellemz ő  gesztusaként, önnön emlékművei gya-
nánt, s egyúttal a közvélemény figyelmének az alapvet ő  gazdasági és pénzúgyi problé-
mákról való elterelése céljából. . . 

Nos, számunkra e példa annyiban analógia, illetve paradigma értékű  a moderna hor-
vátmagyar kapcsolattörténeti valóságára vonatkoztatva is, hogy bármennyire „lehetet- 
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lenek" voltak e művelđdési, művészeti és irodalmi kapcsolatok politikai el đfeltételei az  
ekkori folyóiratprodukcióban is, hosszú távon, negyedszázadon át azért lassan-lassan  
gyűltek, gyülemlettek s vég űt is "összeálltak" egy olyan „kontaktológiai" egésszé,  
amellyel már van mit kezdenie mindkét nemzet komparatisztikájának.  

Talán annak némiképpen általánosítható tanúságaként is, hogy együtt 616, vagy meg-
határozott tássadalпц  körülmények folytán csupán szorosan egymás mellett 616 népek,  
nemzetek és nemzed kisebbségek szellemi kapcsolatainak valóságos el őfeltételei lehet-
nek akár „lehetetlenek" is, magukat a kapcsolatokat azonban, legalábbis hosszabb tör-
ténelmi távon, mégsem lehet lehetetlenné tenni.  
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KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT KATONA JÓZSEF  

BÁNK BÁN-KÉRDÉSEK  

GEROLD LÁSZLÓ  

Klasszikából rvmantikáha — A Bánk bán-kritika már kezdettől fogva felfi-
gyelt rá s nyugtázta is, hogy Katona József drámájában mind a klasszicizmus,  
mind pedig a romantika stíflusjegyeire lehet ismerni. Azt azonban, tudtommal,  
napjainkban sem tisztázta, gondolta végig a Bánk bán-irodalom, hogy a dráma  
kettős stíluskötődésének miféle következményei, el őnyei és hátrányai vannak.  
Holott ha ez nem is központi kérdése a mű  jobb, pontosabb értésének, értel-
mezésének, de nem is elhanyagolható momentum, sem dramaturgiai-szerke-
zeti, sem pedig tartalmi szempontból.  

Katona József drámájának mindkét változata — az 1815-Os els ő  kidolgozás,  
amelyiket (talán) a magyar literatúrában els őnek drámapályázatot hirdető  fo-  
1убiratnak, az Erdélyi Muzéumnak küldött és az 1819-es végleges kidolgozás,  
amelyiket az első  variánsot zseniálisan elemz ő-bíráló Bárány Boldizsár Rostá-
jának ismeretében készített, s amely a m ű  1821. évi első  kiadásától vált ismert-
té — irodalmunknak abban a mind ez ideig egészként különösebben nem vizs-
gált korszakában született, amely ellentmondásai ellenére vagy épp ellent-
mondásai folytán olyan jelent ős életműrészeket produkált, mint Kisfaludy  
Sándoré, Berzsenyi Dánielé, Kölcsey Ferencé — vagy éppen Katona Józsefé.  
Mindezekben többé vagy kevésbé felismerhet ők az átmenetiségb ől adódó is-
mérvek, melyek éppen úgy tekinthetők a két két és fél évtizednyi id őszak  
gondolkodása hiteles képének, mint ezen gondolkodás autentikusságát kifeje-
ző  művészi eszközök keresésének, próbájának. llyen szempontból, ellentmon-
dásait tekintve, Katona József Bánk bánja mindenekel őtt talán Berzsenyi Dá-
niel költeményeinek ellentmondásaival — klasszicista forma és romantikus tar-
talom — rokonítható.  

A mű  első  kidolgozását vizsgáló Bárány Boldizsár Rostájának abban a ré-
szében — Közönséges Megjegyzések —, melyben általános észrevételeit sorolja  
fel, említi, hogy a dráma „épűletje" arányos szerkesztésre vall, „proportio-  
nált", ami éppen úgy a klasszicista dramaturgia alapkövetelményei közé tarto- 
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zík, minta hármasegység tisztelete. A cselekmény, az id ő  és a hely egységének  
betartására idézzük, amit Bárány az utóbbiról mond: „A' He Іynek egysége  
(I.oci unitas) bámulásra-méltóképpen megtartva van mindenütt". De említ-
hetnénk Báránytól azt a megjegyzést is, melyet Petur „Ah és Oh „  faira, „Ör-
dög pokol!"-szerű  felkiáltásaira tesz. Tudja, hogy a azerzб  ezáltal „charac-
terisalni" kíván, de figyelmeztet, hogy vajon e ,,Trágosz méltóágával" össze-
egyeztethető-e ez az eljárás. S azial, hagy leszögezi, „Classicus frбknak mun-
káji megtisztitva vannak ottől", Hátág►  mag is válaszolja az előbbi kérdést:  
nem egyeztethető  össze. Tiltja s tragíktum iméltбsága, ami viszont Jellegzetes  
klasszicista fogalom, követelmény.  

Ugyanakkor elemzćsében Bárány előszeretettel dicséri azokat a helyeket,  
melyek „tele magas szépséggel és gothisch" vannak ábrázolva, s melyek, mint  
a festбiségre utaló „malerisch" a romantikus ábrázolás bizлnyítéka. Abban  a 
mondatban, melyben a recenzena barát a drámaszerkezet arányosságát dicsé-
ri, fontosnak látja megjegyezni, hogy a mdben „árayék és világosság" játékára  
figyelhetőnk fel, így állítva egymás mellé, egyetlen mondaton belül a klasszi-
cista dramaturgia előírta szabálуt és az ellentéteket kedvelő  romantikus saját-
ságot, а  КбІсѕеу  által is követett, ábrázolt „sötét-tiszta" látást és láttatást,  
amely egy lényegében merev formába gzorftva — méh a borostyánban — keres  
magának életteret, kőzd az oxigénért  

De vajon a Bánk bán valóban merev, szigorú szerkesztésd klasszicista drá-
ma?  

Katona-monográfiájában írja Gyulai Pál: „Atem tudjuk, görög vagy francia  
kőltőktál tanult-e Katona, vagy csak ösztönét követte, de sunyi bizonyos, hogy  
formai tekintetben nem követte Shakespeare-t." Vagyis formai mintaként  
klasszicista allrotásokat követ, s nem a romantika által kédveltté tett, szerte-
lenkedó Shakespeare-t Hogy azonban ez a választás semmiiképpen sem te-
kinthető  formai dogmatizmusnak, azt az idézett azóveg folytatásában szintén  
Gyulai Páltól tudjuk. Dicséri, hogy a Bánk bán egyetlen felvonásában sincs  
változás, sőt az egész cselekYnény — a Petur házában játszód б  „szakasz"-t le-
számítva — csak a királyi palotában „folt' le", tehát „egy városban", ami már a  
hely szükséges egységeként is felfogható. Id бben pedig minđöesze három nap  
alatt, ami — még ha több is az előírás szerinti huszonnégy vagy harminchat  
óránál — hasonlóképpen az idб  szükséges egységének betartását bizonyítja.  
Tehát szabálytisztelő, de sem hely-, sem időegység tekintetében nem kötik  
láncok Katonát, ki „éppen úgy őrizkedett a francia klass гikai oskola pedanssá-
gátбl, mint kerülte a Shakespeare-utátzбk korlátlanságát".  

A meglehetősen gazdag Katona-irodalomban talán majd csak Waldapfel  
József mondja ki, Gyulai Pál után több mint fél évszázaddal, legegyértelm űb-
ben, hogy a két stílusirányhoz köt ődő  formajegyek — klasszic;ista szerkezet és  
vérbően romantikus didaszkáliák — val бjábaii a címszereplőnek ,kötelességtu-
dat és szenvedély, erkölcsi meggondolás és indulatosság „  között folyó „szđr-
nyú harcát„  példázzák. Vagyis a korra jellemző  átmenetiség stílusjegyei nem- 
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csak hogy nem véletlenek, hanem éppen a korban gyökerez ő  emberi-alkotói  
magatartás, szemlélet hiteles kifejezői Bánké éppen úgy, mint Katonáé. Ezek  
szerint Katona romantikájának bizonyítására gyakorta idézett kijelentés — „Én  
vagyok Bánkt" — kétségtelenül a tárgyával azonosuló gót állítja elénk, ám  a 
címszereplővel való azonosulás az író esetében azt is jelenti, hogy sajátjaként  
vállalja azt a lelki tusát, melyet Bánk kénytelen vívni becsület és kötelesség  
között — „Itten Melindám, ottan a' Hazám" —, a klasszicista tragédiah ősök  
alapkonfliktusának két pólusa kőzött. Ha Katona Bánk, akkor ez nemcsak ro-
mantikus gesztusként értelmezhető, hanem a klasszicista hőssel való azonosu-
lásként is érvényes, jelenti mindannak átélését, megszenvedését, ami a becsü-
let és kötelesség között megfeszűló drámahősök osztályrésze. іІуen vonatko-
zásban lehet igaza a közép-kelet-európai drámát a felvilágosodástól Wyspi-
anskiig vizsgáló szintézisében Spiró Györgynek, ha úgy látja, hogy Katona drá-
mája „a morál szférájában játszódik", ám ugyanakkor, teszi hozzá, katona a  
Bánk bánban a „romantikus polgári nacionalizmus valamennyi fontos elemé „-t  
igénybe veszi, műve tárgyát a nemzeti történelemből meríti, függetlenségi har-
cot ábrázolva lelkesíti a nerclétez ő  független államiság megteremtésére, s el-
őlegezi az érdekegyesítés évek múlva jelentkez ő, kibontakozó igényét is.  
Mindezt Katona nem a dramaturgiai szabályokhoz mereven ragaszkodva, de  
lényegében mégis a klasszicista dráma keretei kőzött mondja el.  

Aliban, hogy saját korában a Bánk bán nem talált szélesebb körben megér-
tésre, hogy olvasói-színházi befogadása nem volt zavartalan és zökken őmen-
tes, a jelzett ellentmondások is közrejátszhattak.  

Bánk hJsswelmes vagy drámai hós? — Hogy az ellentmondások idővel nem  
oldódnak fel, hanem inkább újabb ellentmondásokat okoznak, bizonyíthatja  a 
dráma színházi története. Amikor végre több-kevesebb folyamatossággal szín-
padot kap, akkora játék stílusát a szélsőséges romantikus gesztusok, a széles  
mozdulatok, a mondatokat görgető  szavalás jellemzi. Ennek következménye-
ként szorul háttérbe a címszerepl ő, engedve át a figyelmet más, kevésbé fon-
tos szereplőknek, mindenekelőtt közülük a legromantikusabbnak, Peturnak.  
Bánkot a hősszerelmes fachban működő  színészekre osztják s igy óhatatlanul  
elvesznek azon ismérvei, melyekkel a klasszicista hősalkotás ruházta fel, a töp-
rengés, a gondolkodás, a hamleti imágó. És ez többnyire még a közelmúlt  
színházi előadásaiban is felismerhető  volt. Ennek a tévedésen alapuló hagyo-  
mánynak következményeként is lett a Bánk bán avíttá, unalmassá, kötelez ő  
értelmiségi penzummá, eleven mű  helyett emlékmű. Amikor Illyés Gyula,  
dramaturgjának, C zimmer Józsefnek sugallatára „átigazította” Katona m űvét,  
akkor annak felismeréséb ől indultak ki, hogy végre élvezhet ővé, mindenki  
számára elevenné, korszenívé kell tenni nemzeti tragédiánkat, de téves úton  
próbálták ezt megvalósítani. Nem a drámát kell korszerűvé reformálni, hanem  
a színházi stílust, a megjelenítés eszközeit kell régiekről újakra cserélni.  

A pártüt бk vagy Melinda? — A Bánk bán-irodalom előszeretettel töpreng  
azon, vajon az első  felvonás után miért Petur házába megy Bánk elóbb s nem  



hitveséhez. Ennek magyarázata a Bánkot ért sérelem lehet, amit Melindától  
kellett elszenvednie. Az elsó felvonás tizedik jelenetében szemtanúja a csábító  
Ottó herceg és Melinda jelenetének, melyet nem ért, nem tud felfogni, hiszen  
Ottó Bánk hitvese előtt térdel, a nб  kezét homlokához emeli, s Melinda nem  
tiltakozik . Ezt a klasszicista szemlélet szerint alkotott hós nem értheti, s jog-
gal, a morál álláspontjáról ez a jelenet mélyen sérti a Melindához h ű  Bánkot.  
Logikus, hogy nem Melindához siet, hogy nem akarja látni. Ahogy logikus, az  
említett elsó felvonásbeli tizedik jelenetbál következik, hogy Bánk elsó szava,  

amikor Melindával van, a harmadik felvonás kezdetén a sokat idézett, magya-
rázott: „Hazudsz!". Ez csak arra vonatkozhat, hogy Melinda megpróbálja ma-
gyaгázni az Ottóval való jelenetet, erre reagál így, élesen, sértését sem titkolva  
Bánk. A szakirodalom megpróbálja megfejteni, mit hallott Bánk Ottó és Me-
linda párbeszédébdL Egyesek szerint a jelenetb бl Bánk — ismerve éppen az  ó 
szavait, melyeket a jelenet után ,meztelen fegyverrel; magán kívül sok ideig ti-
peg-topog"-va mond: „hogy e szemek vakok, hogy e f őlek dugulva nem való-
nak!" — a legfontosabbat nemcsak látta, hanem hallotta is. Ha ez igaz lenne,  
megbizonyosodott volna Melinda hűségérбl, nem tipegne-topogna zavarodot-
tan. És nem lenne oka Melindát hazugsággal vádolni. Sót, még tovább men-
nék, nem érezné magát bűnđsnek Melinda halálában. Hogy azonban  bűnös, 
azt drámavégi állapota bizonyítja. Bűnđs pedig azért, mert Melinda magyará-
zatát ama, amit ó hallhatott, ott, a harmadik felvonás el бtt nem hitte eL  A 
klasszicista szemléletű  Bánk számára nem létezhet igazoló magyarázat. Ami-
kor erre rájđn, felismeri, hogy tévedett, akkor már késő, Melinda ugyanis ha-
lott. Bánk đsszeomlása elkerülhetetlen, ám dramaturgiailag kővetkezetésen  
előkészített.  

Egy nasz jelenetbál — Annak eІІenére, hogy mindenki elismeri a dráma remek-
mű  voltát, sok kifogás is éri Katona drámáját. Ezek közé tartozik annak fel-
említése, hogy egyíkc-másik jelenet felesleges, téves, rossz. Például Mikhál és  
Simon drámakezdő  jelenete, melyre a legenyhébb kifogás, hogy funkciótlan.  
Azt hiszem, ellenkezőleg, ennek a jelenetnek lényeges funkciója van a dráma,  
a történet kialakításában. Megtudjuk belбle, hogy az idбsebb testvér, Mikhál  
félszeg —6 fogja majd a negyedik felvonásban Gertrudisnak elárulnia párt-
űtöket —, s megtudjuk, hogy a másik testvérnek, Simonnak k űlđnđs tervei van-
nak, a bojótiak beolvadását tervezi a magyarságba azzal a szándékkal, hogy  
közben igyekezzenek magukhoz ragadnia hatalmat. Ez a jelenet azért sz űksom  
ges, mert egyrészt jellemzi a két szerepl őt, figyelmeztet a magyarok és az ide-
genek konfliktusára, s nem utolsó sorban, mert helyzetbe hozza a jelenet vé-
gén színre lépő  Peturt, előkészíti Petur háborgását.  

Fogadjuk el, Katona dramaturgnak is kiváló volt.  
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KÖNYVEK  

A KUDARC UTÁN  

Kertész Imre: Az angol lobogd. Holnap Kiadó, Budapest,1991  

Az angol lobogd, Kertész Imre három regényt követő  negyedik könyve szándékosan  
„megtévesztő", mert műfaja szerint elbeszéléseket tartalmazna, ha az „elbeszéléshez"  
nem fűzбdnének vakságról is tanúskodó irodalmi és olvasói el őítéletek. A kötet  a 
cámadó hosszabb (félhosszú?) elbeszélésen kívül Megközelitések címen még őt írást  
tartalmaz, amelyek közül a Világpolgár és zarándok Káin és Ábel bibliai történetének  
parafrázisa, az 1978-ra datált A pad pedig b ővített változatban a későbbi A kudarc  c 
mú regény második fejezeteként is olvasható. A további három írás napló és felolvasás.  
Nem „novelláskötet" tehát Az angol lobogó, „prózakötet" inkább, ha a próza annak az  
irodalmi, írói műveletnek — kézúgyesség és valami más is — a neve, amit (kiválasztot-
tak) az íráson, a nyelven, a formán végeznek. Ennek a cseppet sem rejtélyes, nagyon is  
„szorgalmi" műveletnek az eredménye nem feltétlenül m űfaj vagy műfaji variáns, ha-
nem esély a szemćlytelen sors elkerülésére, hogy az író kimunkálhassa az „önarcké-
pet": „az ón legpagyobb kalandom mćgiscsak én vagyol ". Az ént művelő, kereső, elem-
zб  kalandnak a neve a próza, és ezért mondható szándékosan „megtéveszt őnek" Az  
angol lobogd: irodalom a kritikus gondolkodás és önismeret formát és olvasói elvárást  
felbontб  változataként a felidćzés és a meditáció kőzőtti bizonytalan szellemi térség-
ben.  

És ezzel együttAz angol lobogd polemikus könyv, mert az írásnak, a prózának, a tör-
ténetmondásnak másokétól eltérб, a hagyományost és az éppen most érvényest is elvi-
tató változatát teremti meg. Nem ismer kötöttségeket, visszautasítja a kor már-már  
uralkodóvá váló modorát és stĐusát, a közvetlen életélményt és a (másodlagos?) intel-
lektuális élményt egyenértékűnek veszi, élni az életet, a zenét, a Thomas Mann-olva-
sást eget jelent, čs Igy valami érvényeset, valami nagyon pontosat, valami evidencia ér-
tćkdt fogalmaz meg az irodalom jól kiszélesített határai között. Az angol lobogó dmű  
elbeszélés nyDtan önelemz ő  és ironikusan Snértékel ő  „próza". A naplóktól és a felol-
vasás szövegétбl csak az elbeszélő  fiktívnek mondható, vagyis „novellába 1116" helyzete  
különbözteti meg — a születésnapi vendégek unszolására mondja el az elbeszél ő  én az  
angol lobogó történetét —, nem az írás kompozíciója, sem a nyelvi, stilisztikai eszk бzđk.  
Paradoxon, teпnčszetesen. Vagy kontraszt az írás el őterében? Olyan közel esik itt egy-
máshoz én és életrajz, hogy ami ebben a prózában „irodalom", csupán dokumentuma  
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a kornak, a dokumentum meg fikció, mert átvilágítja a személyes indulat, az egész élet-
re szóló koncentrációs tábori élmény. Ugyanakkor hangsúlyosan „irodalom", mert pil-
lanatokat rögzít, a folyamatokat — az életrajzot, az emlékeket, az élményeket — szét-
romboló történéseket. Például azt a dmadó pillanatot, amikor „Száguldva egy dzsip-
forma autó bukkant fel hirtelen, hútójét a kék-fehér-piros brit színek, egy angol lobogó  
borította be teljesen". A „járdán kétoldalt feketéll б  tömeg közt" „iszkolt" a gépkocsi,  
tapsot kapott a tömegtó], s akkor egy szarvasb бr kesztyűbe bújtatott kéz nyúlt ki a gép-
kocsi ablakán, mintha tétova üdvözletet küldene, „tán egy kicsit részvétteli mozdulat".  
„Aztán kocsi, kéz és angol lobogó — minden eltűnt a kanyazban, és a tapsok lassan el-
haltak." „Hát ennyi az angol lobogó története." Ennyi? Persze, hogy ennyi, hiszen az  
egész elbeszélés aunl szól, hogy ez milyen nagyon sok. A „járdán kétoldalt feketéll ő  
tőrreg", tüntetбk, felháborodottak, lázadók tömege. Hamarosan fegyverekkel  kerül 
szembe. Vér hull majd bőven. A szarvasbбrbe bújtatott kéz meg tétován válaszol a  
tapsra — a gúnyba fojtott remćny pillanata, valami feloldhatatlan ambivalencia. Egy  
egész élet gyújtópontja, egyetlen jelképessé n ővesztett, futó pillanata az öneszmélés so-  
rozatos megtörténéseinek, a nagy olvasás člmények, a keserű  tapasztalatok, a sorozatos  
kudarcok đsszefoglalб  jele. A kérdés az, hol kezd ődik az angol lobogó története? És  
mikor? Ki az, akinek a számára ez a történet megmutat valamit? Mi tartozik még eh-
hez a történethez? Miféle tapasztalatok? Ama gúnyba ágyazott ambivalencia a válasz  
minderre, az érzelem többlete, a névtelen tapasztalatok jelenléte. Mindaz tehát, ami  a 
folyamatnak álcázott történelmet emberien releváns történetekre bontja, elt űntetve lo-
gikát és kontinuitást. Már-már újra meghirdetve a „termékeny pillanat" elméletét. Az  
angol lobogó című  próza tehát az élet visszavétele, az áhítat pillanata a tagadás útján;  
már csak a halál van hátra. Ez az alapvet ő  negáció így jelenik meg Az angol lobogó vé-
gén: „Megértettem, hogy alkotó itt csak az öntagadásban lehetek, hogy az ebben az  
itteni világban lehetséges egyedüli allcotás az öntagadás mint alkotás." Más kérdés, hogy  
mi látható meg e tapasztalat alapján? Mi látható meg a világból, az istenek-
ből? „... mivégre mindez, mivégre épp ez — mivégre a tapasztalat? Ki lát általuk?  
Élni, gondolom az Istennek tett szívesség."  

Két kérdés bontható ki ebbбl: hogyan fogalmazható meg ez a tapasztalat, az, amikor  
már, túl élete javán, a madárnyivá szikkadt költ&5 így mutatkozik be: „Szép Ern б  vol-
tam", és mogfogalmazhatб-e egyáltalán? A másik kérdés čppily általános, és az iroda-
lom természetének megértéséből fakad, abból az alapkérdésből, hogy mi az irodalom,  
szóvicc vagy valami nagyon komoly, egzisztenciálisan nélkülözhetetlen ügye a szellem-
nek?  

E két kérdés körül polemizál лz angol lobogó. Hogy nem novelláskötet dolga az ilyen  
polémia? Egyrészt miért ne volna egy novelláskötet esélye a polémia, mávészt meg  
azért „megtévesztő" könyv Az angol lobogó, mert a történetei polemikusak, többek kő-
zött igazságot is szolgáltatnak, lehet, hogy nem „csak" az irodalom amúgy is kétes  
ügyeiben.  

Az 1984-es című  „Gályanapló-részlet"-ben jegyezte fel Kertész Imre regényíró, hogy  
„A regény úgynevezett válsága nem abból származik, hogy a regényre nincs szükség,  
hanem abból, hogy a regényírók nem ismerik a kötelességüket, kontárok vagy sazlatá-
fok". Meg azt is, hogy „a regény egyetlen lehetséges tárgya: az člet visszavétele, meg-
élése, és az, hogy eltelőnk vele, egyetlen áhítatos pillanatra, miel бtt elmúlunk". A re-
gényíró „kötelességét" állítja hát szembe a regény világával. Vagyis ha a regényíró tud-
ja a kötelességét, akkor nincs válsága a regénynek. De mi a regényтгó kötelessége? Biz- 
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tosan valami nagyon komoly, az qet vizavétele, valami telítetts ćg, valami elérhetб  bio 
zonyоsság, ovidеnda, sz „áhítatot pillanat". Ha ez, akkor milyen út vezet ebbe az  
irányba? Ennek az útnak, ennek sz iránynak a megjelölésekor kezd ődik Kertész Imre  
polémiája a гсgčny (á is irodalom) bгcsdletćért, a válságokba süppedt regény méltó-
ságának visszavčtolб&t A másik naplóban, a „tizenöt bagatellbál" álló Budapest  
Bécs-Budapest dmíibcn аrrбl a „BĆc;sben is ismert nev(1, kiváló kelet-európai író"-r ől  
szól, akinek nfzcte szerint „az Irodalom nem fontos dolog". És nézetével a bécsi iroda-
lomkedveld uzsonnázók kbrёьen ismét sikere van eme sikeres írónak. Aki még azt is  
ártja, hogy „Az irodalom csak a diktatúrákban fontos tényezб". A „normális társada-
lomban" az irodalom is elfoglalja normális, „azaz cseppet sem fontos szerepkörét".Így  
a Bécsben is ismeit ncvd, kiváló író. Ezzel szemben Kertész Imre, aki a regényíró köte-
lességérбl beszćl, természeteaeл  azt gondolja, hogy az irodalom fontos: „Mi több: —  

mondja — az élвt egyetlen črtelme". Ezért (gúnyolódva) eljátszik azzal a gondolattal,  
hogy a sikeres íróra hallgatva, бneki (IGertéaznek) azt kellene kívánnia, hogyne normá-
lis társadalombaл, hanem diktatúrában ćljen. Mert csak a diktatúrában fontos ügy az  
irodalom. Akik tehát komolyan veszik az irodalmat, a dilCtatúrát kívánják. Abszurdum?  
Vagy csak egyszaгdem azt jelenti, hogy semmilcéppe a sem lehet hiánytalanul eldönteni,  
hogy vajon fontos vagy nem fontos ügy az irodalom. Mett mégsem lehet azt mondani,  
hogy az a sikeres kelet-európai író, aki szerint az irodalom nem fontos, éppenséggel  
nem tudná a kőtelességét, vagy hogy kontár és sarlatán volna. Lehet, hogy éppen azért  
nem tartja fontosnak az irodalmat, mert nagyon jól érti a kötelességét, a kontárok és a  
sarlatánok pedig a nagyon kđtelessčgtudб  dilettánsok köréből kerülnek ki. Miből szár-
mazílk hát a regény válsága? Ha valóban létezik ilyen válság. Kertész Imre könyvének  
polemikus nćzópontja furcsa választ tartalmaz. Benne is, mint minden igazi regényíró-
ban, vagyis sz igazi „szakmabeLben" m űködik a léhaságra való hajlam, például abban,  

hogy milyen kitartóan rejtegeti az angol lobogó t đrténetét, holott állandóan ennek  a 
lobogónak a tđrtéдetát mondja, vagy abban, ahogyan a Káin és Ábcl-történetet a „tör-
ténelem gyalázatává" parafrszeálja, vagy ahogyan A padot belopja A kudarc fejezetei  
közé. A nélkiilSzhetetlea játékosság m űködik itta nyelv megformálásában. Valami  
nemis kevés abból, amit aly gúnyolódva idéz rá a sikeres kelet-európai írótársra. Köz-
ben pedig mcggyбzбen bizonyítja, hogy márpedig komoly ügy az irodalom, s ehhez  
még Kafkát is idčц  a ‚nemzetek naplóvezetéséről" és Nictzschét. Hogyan állunk hát a  

kérdéssel? Mint minden igazi polémiával. Hogy voltaképpen nem érdekes a válasz,  

sokkal többet mondanak az argumentumok.  
Az imdatomrњl való gondolkodás két (ellentétes) iránya látható megAz angol lnbogб  

kompozídóját és tartalmát minden szinten átható polémiában. Az egyik, a tradi©oná-
lis, amely feltételezi, hogy az irodalom rendelkezik egy középponttal az élet és az érti  

kek hierarchiájának felćpítéséhez, a másik, a — feltételesen — posztmodern, a „pluralis-
ta", mely nem feltčtedezti ennek a kbzéppontnak a létezését, vagy éppenséggel sok ilyen  
középpontról tud, és így sok hierarchiát ćpíthet fel, és ezért egyiket sem, többek között  
az irodalmat sem tekinti, nem is tekintheti igazán fontosnak. Erdemes vajon egyáltalán  

odafigyelni erre a többszörösen bújtatott polémiára? Vagy jobb megfeledkezni róla, és  
Ax angyal lobogdban az irodalmat figyelni, függetlenül a „válság", a „kötelesség", a „ko-
molyság" kérdčsétбl. Csakhogy ehhez a megfigyeléshez is „nézőpont" kell. Az a néző-
pont, ami éppen e bújtatott polémia alapján Kertész Imre írói, irodalmi po đciójából  
olvasható 1e. Nem mintha ez a komolyságra, nélk űlözheteцΡenségrc alapozó írói pozíciб  
fölényben lenne a másilckal szemben. Az ilyen vitákban nincs választható oldal, még  



akkor sem, ha nem választbлtó mindkét oldal, a keltó kőzött meg csak az ostobaság  
húzódik meg. Ez Kertész Imre pozíciója, amely úgy teljes, hogy a vele vitában álló po-  
zíció is szervesen hozzá tartozik. Bizonyság inc a három korábbi regény, a Sorstalan-
ság A kudaк, a Kaddis egy meg nem született gyermekért.  

Kertész Imre az irodalomban az élet visszavételének a tényét látja, de az irodalmat  
nem egyenlíti ki az élettel. Mert az ilyen azonosítása diktatúra szándéka, ami könnyen  
kiolvashatóa tükrđzés, a valóságirodalom, a sorsvállaló irodalom fenyegetésre élezett  
kđvetelményeíbбl. A vita nem ezen az alacsony szinten folyik. A Sorstalanság azért  
megrázó regény — az elmúlás előtti egyetlen áhítatos pillanat ; mert elkerüli a hagyo-
mányos jelképezés és metaforázás csapdáit a lineáris történetmondás módszerével és  
éppen ezzel tisztítja meg a sorstalanságba s űrített sorsot mindennemű  „életízú" pá-
tosztól; így lép át a regény az „irodalomba", anéllпil hogy az irodalom kétes hírű  jelen-
tését elszakítaná az ćlet teljességétől. A kudarc egészen más természetű. A külđnbđzб  
elbeszélésmódok alkalmazása, a „regény a regényben" módszere egészében ellent-
mond a linearitásnak, és ezért egy középpontot mutat meg, az élet egy lehetséges cent-
rumát az öneszmélésben, ami maga a regény, vagyis a bukás, a kudarc, a veszteség má-
s k neve. Amikor Kđves 56 ban azért nem menekül külföldre, mert id бkőzben elhatá-
rozta, hogy regényt ír, elhatározásával nem az életet választja, hanem a regényt és a  
nyelvet, a munkálkodást a formán és a mondaton, vagyis az egyetlen áhítat remélt pil-
lanatát. Hogy ez végút is az élet visszavétele? Persze, hogy az, ám tudni kell, hogy  a 
visszavétel nem lehetséges a regény választása nélkül. A regény választása pedig a ko-
moly és a nem komoly ügy egyidej ű  választása.  

Ez a tapasztalat Az angol lobogó című  prózában teljesedik ki. A tđrténet igazi „hő-
se", már elsó pillantásra szembetűnik, nem az elbeszélő, nem a címben szereplő  lobo-
gб, nem a tanítványai körében születésnapot ülб  mester, hanem a „fogalmazás".  A 
megfogalmazható és a megfogalmazhatatlan ellentéte. Ha van ilyen ellentét. Lehet,  
hogy a kettő  csak egymás mellett létezik, és nem áll egymással szemben. Ugyanannak  
két neve, minta fent ismertetett polémia. Ez az „ugyanaz" az írás tartalma. Valamely  
(kései) kerek szúletésnapra összejöttek a tanítványok, és mesterüket a лa buzdítják,  
mondja el az angol lobogó történetét. Ezt kđzli az elbeszélés. Nem akkor, amikor  a 
történet tényleg elhangzott, a születésnapon, hanem néhány nappal vagy hónappal ké-
sőbb. A tanítványok már nincsenek jelen, a születésnap is csak egy-két információ ere-
jéig. Nincs tehát jelen id ő. Ezért beszélhet az elbeszélés arról, hogy melyik út vezet,  a 
szellemi és életélmények melyilc útja a történetig, azon nagyon rđvid pillanatig, amely  
megállítja a folyamatot, kimerevíti az eszméletet a folytonosság szúrkéjéb бl a „fogcsi-
korgató" csodálatba, ami maga az angol lobogó. Hogy ez az út zene- és k đnyvélménye-
ken át vezet? S csak valahol a háttérben, a mondatok és bekezdések hátterében, az  
életгajz eseményei és tényei? Ez sem magyarázható mással, mint azzal, hogy az iroda-
lom borzasztó vergődés a megfogalmazható és megfogalmazhatatlan kđzött. Aminek  
során minduntalan feltűnnek az élet fogalmazásának ellenálló, megfogalmazhatatlan  
szakaszai.  

Valóban minden a megfogalmazáson múlik? Megfogalmazni egy mondatot. És sor-
ban egy másodikat. Egy harmadikat. Több mondatot átf űzni valamennyi célszerűség-
gel. S így, a fogalmazás „gályapadján" elevezni a történetig, a történet végéig, a racio-  
nális befejezésig, ami a kudarc, ami a halál. Ennyib ől állna? Vagy kell még hozzá vala-
mi? A pontosság például. A megfogalmazás pontossága. És ezenkívül még az a nyil-
vánvaló, nemes léhaság is, ami váltig hirdeti, az irodalom nem valami komoly ügy.  
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Ilyen sok minden kell a fogalmazáshoz A legtöbb. Ezt bizonyítja veszedelmes kérlel-
hetetlenséggel és nagyon meggyózóenAz angol lobogd.  

KÁNYAI János  

ŐSSZEGEZŐ  ÁTMENET  

Kontra Ferenc: Nagy a sdtdn birodalma. Forum Kiadó, Újvidék, 1991  

A kötet szerkesztésmódja nem utal tematikai, formai vagy más szempontú đsszefűg-
gésekre Kontra Ferenc huszonegy novellája között. A fejezetekre nem tagolt novella-
tömb folyamatos olvasása során mégis több összefüggést találunk, azonos szerepl őkre,  
epizódokra, motívumokra bukkanunk. Egyes novellákra úgy is tekinthetőnk, mint az  
elбzők folytatására, tematikai lekerekítés čre (Pl. Hazát hazudni és Őrđkđlt vér; A tök-
vár, Vadkanra várva és a Háromkirályok; A kés és a Hova visz a vonat? stb.), ami a re-
gényszerűség illúzióját kelti a befogadóban. Ez a látszólagos elrendezetlenség, a vélt  

hasonlóságok ćs a felismert különbségek, ugyanakkor az egyéni csoportosítás lehet бsé-
gét teremtik meg az olvasó számára, amely művelet a novellákban előforduló helyszí-
nek, az ábrázolt „térség" alapján a legeredmčnyesebb.  

A kötetbe foglalt novellák többségében Kontra Ferenc visszatér a Drrívaszđgi keresz-
tek színhelyére, Bazanyába, mintha a regényb ől kimaradt élménytöbblet nyert volna  
most foгnát ezekben. Úgy festi le bennük a vidéket, szól t őrténelméról, lakóiról és sor-
sukról, hogy az kiegészíti, fokozza korábbi múveiból és más alkotásokból ismert Baza-
nya-képűnket. Ez a kép a tragikus elmúlás, pusztulás, megsemmisülés ismérveivel bír.  

„... akkoriban annyi értelmetlen dolog történt, elvadultak az állatok, elvadultak a gye-
rekek, talán éppen a félelemérzés hiányzott bel őlük, holott mindenki rettegett, rejte-
gette maroknyi árpáját-búzáját, idegenek ólálkodtak a házak körül, sárgazépák hever-
tek szétszóródva, jobbára sárba taposva, mindenki sietve távozott, költ őzők raja cso-
szogta végiga hosszú čjszakákat, az elmenők szakadt lepedőket, válltöméses, drága  
kelmébбl varrt kabátokat hagytak maguk után, igazi boldogság volt lenyisszantani a  

gombokat, a fákra robbant ruhafoszlányok olyanok voltak, mint a madárijeszt ők, a lég-
nyomás betörte az ablakokat, csak a hegy, a vastag lösz nyújthatott védelmet..." — fo-  
galmazza meg legélesebben ezt az élményt a Gombok a konzervdobozban c ímú novel-
lában. M1g a Gombok a konzervdobozban a háború következtében lezüllött s lerom  

bolt Drávaszđget mutatja be, addig a Hazát hazudni és az Őrđkölt vér című  novellák  
a vidéket elhagyni kénytelen családok életébe, érzéseibe, tragédiásba, fájdalmaiba és  

félelmeibe nyújt betekintést. A Németh Júlia visszatér ő  álma emlékezés a paraszti élet-
mód küzdelmeire, nehézségére és szépségeire. A Felsírnak álmukban jellegzetesen  
mai témát formál meg. Egy árva gyermekekr ől gondoskodó asszony meséli el benne  
életét, miközben több valóságos emberi drámára, az elhagyott gyermekek szomorú tör-
téneteire derűi fény. A kút ámű  novella egy, a falusi hétköznapok sorát megbontó k ű-
lđnđs eseményt, a majdnem balul vćgződб  kúttisztítás történetét mondja el. Kontra  

Ferenc egyik jelentéktelen írása, mely a gyermekkor és az ébredez ő  szerelem élménye-
it tárgyaló novellával, A tđkváггal együtt a kötet értékbeli-esztétikai mélypontját képe-
zi. A Vadkanra várva és a Háromkirályok fiatalokról, egyéni és közösségi problémáik-
ról, út- és helykeresćsűkről szól.  



A Nagу  a sátán birr dabrw novelláinak egy másik csoportja városba, sót iparvidékre  
kalauzol el bennünket, de szinte t őrvényszerűen felfedjük a szereplők életében, jelle-
mében, visellcedésében azt a szálat, a falusi-paraszti környezethez való köt ődést, mely  
egy természetesebb, meghittebb világba vezet. A lovak elmentek dmú novella megren-
dító felidézése egy elvesztett, elmíilt életformának. Az utolsó év tárgyilagos jelentés az  
urbánus világ lélekölő-elidegenítő  hatásáról, az emberi élet minimumáról. A galambok  
titka és a Refus a gyermek- illetve ifjúkori illúzióvesztés novellái. E csoport novellái  
kőzđп  legsikeresebbek a vendégmunkásokról szóló történetek, A kés és a Hova visz  a 
vonat, melyekben Kantra Ferenc hitelesen, érzékletesen ábrázolja az otthontalanság,  a 
gyökértelenség állapotát, a távozás, az elszakadás élményét, a beilleszkedés nehézsége-
it, majd pedig a mindent megsemmisítő  vasúti szerencsétlenség körülményeit. Az Aki  
az árnyékát kereste dmú novella egy fegyverviselést megtagadó katona vallomása, aki-
vel majd azon a vonaton találkozunk ismét, mely a „messzi szül őföld" helyett a halálba  
viszi utasait.  

A Csáth a boncolбasztalon, a Szöget a falba, a Süllyednek a hóban a templomok és  
az Egy távoli fényes pontcímű  novellák külön csoportot alkotnak. A tér, ahol , јátszód-
nak", nem konkrét. A többi novellával ellentétben nincs folyamatos történetük, illetve  
az csak tđredékes formában, tudati lecsapódás formájában van jelen. Ez a négy novella  
messze túlmutat a többi tizenhét értékein, modern eszközökkel megformált irodalmi  
alkotásokról van szó, melyek - enigmatikus torlaszaik révén - igen nagy kihívást, de  
annál nagyobb élményt jelentenek a befogadó számára.  

Mivel egészen a közelmúltig többnyire szégyellősen kezelte a nemiség témáit irodal-
munk, szinte tőrvényszerű, hogy írónk tolla is elbizonytalanodik, ha ezekkel a témákkal  
találkozik. Kontra Ferenc is, szinte csak közhelyekben beszél róla, minek következmé-
nye az, hogy novelláinak szerepői (p1. Vadkanra várva) ahelyett, hogy tisztességesen  
szeretkeznének, elkezdenek „lebegni", „zuhanni" és „ájuldozni".  

A Nagy a sátán birodalma arról tudósít bennünket, hogy Kontra Ferenc olyan alkotói  
korszakába érkezett, amikor több témával, formával kísérletezílc, s ezek eredményét  
ősszegezte ebben a kötetben. A mazadandó értéket s beteljesülést valószín űleg egy kő-
vetkező  kđtet hozza meg.  

BENCE Erika  

A NÉPI VALLÁSOSSÁG KUTATÁSA  

Népi vallásosság a Kárpát-medencében I. Szerk.: S. Laczkovits Emőke. A VEAB Nép-
rajzi Munkabizottsága és a Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991  

Mivel a XX. század második felében e térségben a vallása másként gondolkodás čs  
a háttérbe szorított tradíciók egyik menedéke lett, igen nagy szükség mutatkozik ma  a 
vallási néprajz művelésére. És meg kell jegyezni, hogy „a magyar néprajzkutatás koráb-
ban sem sokat buzgólkodott a vallási néprajz mint ónálló kutatási ág művelésén - a  
legfontosabb ok az volt, hogy érdekl ődésének középpontjában a pogány hitvilág ál-
lott". A megállapítás Kósa László budapesti egyetemi tanáré, aki e szaktenilet kiváló-
ságának, Bálint Sándornak a szerepét hangsúlyozva kiemelte, miszerint Bálint Sándor- 
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nak »szinte egyedűi kellett vállalnia évtizedeken át, hogy a múvelódést őrténet  legko-
rábbi foka ćs a XX. század közé esб  vallási hagyományok keletkezését föltárja".  

A kötet szerzői kőzúl többen is rámutattak, hogy a népi vallásosság nem egészen  
egyezik a hivatalos, a dogmatikus egyházi vallásossággal. Nagy Olga kolozsvári néprajz-
kutató írja: „A nép ugyanis mindent a maga lelkére szabott át, aszerint asszimilálta az  
egyházi vonásokat" — s ezzel igen sok adatot átmentett az ősi kultúrákból. fgy az egyko-  
ri — meg a mai — kultúra megtartásában is mérhetetlenül nagy szerep juta nyelv mellett  
a vallásnak. És a kisebbségeknél ez még inkább érvényes, lett légyen szó akár etnikai,  
akár vallási kisebbségróL  

A népi vallásosság kutatását napjainkban az a felfogás vezérli, hogy komplex vizsgá-
lódás történjék: a vallásosságot az egyén egész életmódjában, erk бlcxi normáiban, sza-
bályrendszerében, személyiségének formálásában, alakulásában kell feltárni, szem el-
őtt tartva mindenkor az egyén társadalmi-gazdasági helyzetét s a lelki életét befolyáso-  
1ó tényezőket. Ilyen megközelítésű  vizsgálódásairól szól P. Darzó Árpád Lukács foga-
rasi Ferenc-rendi szerzetes, aki egy kosteleki parasztember vallásosságát belök ői igye-
kezett megismerni, és e mélységesen vallásos ember népi hitvilágában találkozott  a 
szépasszonyok elleni bajelhárítással, a szentelt korpával, a fokhagymával, a lókoponyá-
val, a guzsallyal, melyről a fonást az orsóval bal kézzel „vis z аfelé sirítve kellett kezde-
ni, mert a szépasszonyok a földi módnak a viszálya szerint dolgoznak" és közben a já-
szol fölé akasztott tükörben nézegetik magukat. Az egyszer ű, a Csíki-havasok Moldva  
felőli lejtőjén 616 parasztember megingathatatlan ősi hitét fedezte fel, aki megbotrán-
kozva hallgatta a Pap oktató szavait arról, hogy hiedelemlények nem léteznek: „Plébá-
nos úr! Maga pap és mégsem hisz?!", hogy végül is egy parasztasszony úgymond „meg-
térítse" a papot: „... plébános úr, most már látta az istállónkat, és most már a plébá-
nos úr is hinni fogja, amit mi hiszünk, mert ezt a hitet mi így vettük át a szüleinkt ől és  a 
nagyszüleinktől. Mert ezt itt mindenki így hiszi" — s mindez az 1970-es években történt.  
Ósi hitvilágunk tehát kell ő  helyen — bár ilyen már igen kevés van — még kutatható. S a  

kutató pap felfedezésén, a hallottakon nem kell megbotránkozni, s azon sem, hogy né-
mely hittételt nem ismer az egyszer ű  nép, ugyanis ez nem a vallásnélküliség jele, ha-
nem a közón népi lelkiség jellemzője. Az egyszerű  parasztemberben 616 kétféle hit  
megjelenése ez: egyrészr ől „az isteni kinyilatkoztatás hite, az részükre vasárnapi, űrnne-
pi hit", a szentmisék, istentiszteletek igéjének elfogadása; másrészr ől „a mindennapi  
életüket azonban már szinte a legkisebb ténykedésükig a hagyományos hitviláguk járja  
át", s ez a természetes istenhit „amely nélkül nem volt és most sincs ember és nép a vi-
lágon". Az ilyen megállapítás pedig nagy szó a maguk teljes igazságában többször meg-
átalkodott papok (emberek!) részér ől.  

A kötet anyagát tartalmazó népi vallásossággal foglalkozó konferenciát a Káтpát-
medencének azon a részén tartották, ahol a vaüásbéke klasszikus földje van, Erdély-
ben. Itt szúletett meg a törvény a vallási türelemr ől és a prédikálás szabadságáról 1568-
ban a tordai országgyűlésen. Az itteni szórványvidék népcsoportjainak vallási megosz-
lásáról fr Vetési L_Ászló kolozsvári református lelkész. Az ottani három nyelvcsoport:  a 
román, a magyar és a német vallásában is különbőzik. A románok ortodox s újabban  
görögkatoІіkus vallásúak, a magyarok reformátusok vagy római katolikusok, míg a né-
metek java része evangélikus. Tehát a vallási hovatartozásnak szembet űnő  etnikai jel-
lemzői is vannak. Vetési tiszteletes úr megiázó sorai arról vallanak, hogy milyen hatása  
van a szórványlétnek az anyanyelv használatában, a vallásgyakorlásban, s ez hogyan hat  
ki a nyelv-, kultúra és hitvesztésre. „Azoka kisközösségek, amelyeknek lakói  hitéletü- 



kit aktívan nem gyakorolhatják már közösségben, és ehhez nem kapnak rendszeres  
utánpótlást, egyre inkább elsorvadni lesznek kénytelenek." Itt domborodik ki legin-
kább az a többek által is kimondott igazság, hogy a vallás közösségmegtartó ereje vég-
telenül erős, hiszen a mindennapi életben szabályozó szerepe van, erkölcsi és viselke-
dési normákat szab meg, jelöl ki. És a vallási hagyomány nem csupán a parasztság sa-
játja!  

Szintén komplex személyiségvizsgálatra vállalkozott Pozsony Ferenc kolozsvári nép-
rajzkutató, aki Ján6 Пonának, a lészpedi látóasszonynak, az ún. szent embernek láto-  
másos életét prezentálja. Ez az asszony "égi látomásaival mindenkit megnyugtat, s így  
egy nagyon reális kđzősségi igényt elégít ki" — írja, miközben a csíksomlyбi búcsún tör-
ténő  más látókról is bбségesen értekezik.  

CsilCSOmlyб  említésével, mely különben a leglátogatottabb katolikus búcsújáróhely  
Erdélyben, sőt a magyaz nyelvterületen, áttérhetünk Barna Gábor tanulmányára, aki A  
búcsújárás szerepe a vrtJl4sasság ápolósában címmel egy teljes búcsúmonográfiát ad köz-
re a kötetben. Azonban mielбtt eп61 szólnánk, fel kell hívnunk az olvasó figyelmét  a 
templombúcsú és a tömeges zazándoklatok közötti különbségre. Barna ez utóbbit  
elemzi újszerű  szemlélettel, s ezzel valóban kiváhk a kötetben szerepl ő  adatközlések,  
foпásfeltárások, leírások kőzni. Szerinte a búcsújárás, a zarándoklat a hit cselekedete,  
gyakorlata is, melynek nagy szerepe van az egyén és a köz ősség vallásgyakorlásában,  
hitének ápolásában. „A búcsújárás közősségi jellegű  vallásgyakorlási forma, ahol az  
egyén feloldódhat a közősségben. E szent helyeken az ember az Isten közvetlen  be-
avatkozását érezheti az emberi életbe" — s ezért is indul ilyen helyre: imádkozva k бnyő-
rágni, kérni vagy Isten lelki, esetleg másfajta ajándékait megköszönni. Ilyen helyeken  
nyerhető  el a hatásos búcsúkiváltság is. Barna Gábor szerint a „búcsújárása processiók  
sajátos formája, amelynek során a hívek kisebb-nagyobb csoportja el őírt vagy hagyo-
mány által szabályozott keretek között felkeres bizonyos helyeket, szent helyeket, ahol  
hitük szerint az Isten közvetlenebből siet a segítségükre". Főleg ez jelenti a búcsúki-
váltságot, meg a bűnbocsánat elnyerése. A búcsújáróhelyek felkeresése történhet fel-
ajánlásra, fogadalomra, vezeklésért. Az ottani böjtölés, a csupán kenyéren és vízen élés  
a hívók hite szerint elбsegíti a bűnbocsánat kiérdemlését. A búcsújárás „a középkori  
kialakulása idején a nyilvános és meghatározott id őtartama szóló vezeklés elengedése  
volt, azért számolták, számolják években és napokban". A búcsújáróhelyet gyalogosan  
felkeresők könnyebben érhették el, természetesen az ottani elmaradhatatlan gyónás és  
áldozás által, a bűnbánat szentségében való részes őlést. A bűnbánatot tartók keresték  
fel legtöbben e kegyhelyeket, s ez ősszefuggésben áll az ílletb köz ősség vallásosságának  
erбsségével. Itt az Istenhez fordulás hatványozott erejű, akihez a könyörgés közvetítője  
a magyazoknál leginkább Mária. Ezért is a legtöbb kegyhely a Mária-kultusz szánhelye.  
Mária hathatós közbenjárására Isten megsegíti a balban, betegségben szenved őket, a  
nélkűlőzбket, s ők itt rebegnek hálát a Segítb Sz űzanyának és Istennek.  

Külön tanulmányt érdemelnének a zarándoklatokon jelen lev ő  szimbólumok, me-
lyek közűi leggyakoribb a víz (szent kutak), amely, mára keresztségben részesülés al-
kalmával is érezteti segít б  hatását — megszabadít az eredendб  bűntbl —, s e helyeken is  
lemos minden bűnt, bajt, betegséget. Hasonló kegyhelyi szimbóluma Nap, az élet for-
rása, amely a már említett Csíksomlyón kap f бszerepet, minta Szentlélek szimbóluma.  

A búcsújáróhelyek az egész környék, illetve „egy-egy kist đj szakrális központjai", s az  
oda tartozó falvak, régiók vallásosságát er бsen befolyásolhatják. Az oda látogatók fo-
gadalmi tárgyakat visznek a kegyhelyre, amivel köszönetüket akarják kifejezni a nyúj- 
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tott segítségért. lyen offerek, ékszerek, képek tették gazdaggá több Mária-kegyhe-
lyűnket. Volt idó azonban, amikor ezeket elkobozták és elárverezték. Például I. Jó-
zsef császár uralkodásának idején, s itta kegyhelyek l čtтejöttének koráról is tájékozód-
hatunk. Általánosan elterjedt vélemény szerint a mai magyaz búcsújáróhelyek többnyi-
re az ellenreformáció és a barokk korában keletkeztek. De az el őbbi utalás korábbi of-
ferek elkobzására is vonatkozik. Illetve vannak a jelölt id őszaknál elóbb szúletett kegy-
helyeink is, s ilyen éppen Csíksomlyó is, amelynek Csodatév ő  Máriáját máig keresik, il-
letve főlkeresilc a moldvai csfingбk, mint sajátjukat.  

A búcsújáróhelyek társadalmi, gazdasági fejl ődéséről is értekezik Barna Gábor. a  
búcsúvásáпól, a búcsúfiáról, mézesbábosok, fazekasok ilyen helyeken virágzó ipará-
ról, a szállásadással kapcsolatos objektumok létrej őttéról. Szól a koldusok seregéről,  
akik a vezeklőnek alka]niat nyújtanak alamizsnálkodásra, „az irgalmasság cselekede-
tének gyakorlására". A környékbeli vagy éppen helyi nyomdák itt árusították filléres  
imaponyváikat, énekesfüzeteilcet. Sót még házasságszerz ő  alkalomként sem elhanya-
golható a búcsúra való zarándoklás, hiszen ismerkedésre itt jó altalom nyílott. Itt is-
merték meg a hívek más közösségek ájtatosságait, s terjesztették kés őbb azokat ott-
hon. Paraliturgikus eleme a zarándoklatnak a búcsúkeresztség, amelyben az részesül,  
aki elószđr keresi fel a kegyhelyet. Keresztapját később is rokonnak tartja. Mindezt  
pedig felajánlották a hívók „elhalt keresztény testvéreikért — itt él ők és holtak össze-
tartozását fejezik ki".  

Az ima, az imádkozás és az ima hatásának jelent őségét vizsgálta P. Madaz Ilona.  
Szerinte is a vallás megélésének legfontosabb tiszte az imádkozás: hálaadás, fohászko-
dás. Leírja a katolikusok Rózsafűzét Társulatainak szokásait, a rózsalevél egységét „itt  
ha lehull egy levél — meghal valaki — akkora helyét a már el őre kijelölt lánya vagy me-
nye foglalja el". Közös imaalkalma egy-egy községnek az Oltári Szentség imádása,  ami 
szintén jó közösségteremtő  szokásnak tekinthető . A hívók önfeláldozását, a mások éle-
tének megbecxülését a lourdes-i kilencedet végz ők imaóráin mutatja be: „Találkoztam  
olyan idős korú asszonnyal, aki ismerve az őt felváltó imatársának nehéz életét, tovább  
imádkozott, miután az 6 órája letelt. Attól való féltében, hogy társa elalszik és megsza-
kad a lánc."Kifejti a betlehemezés elprofani тálódásának idején létrejött szentcsaládjá-
rásnak, a karácsonyi ünnepkőn e bensőséges szokásának elemeit; közösségi vallásgya-
korlásként inti a húsvét el őtti Passió-játékot.  

A tizennégy segítőszent és a patrónus szentek megismerését szolgálhatja S. Laczko-
vits Emőke veszprčmi kutató tanulmánya, s most csak a felénk kevésbé kutatottakat  
említjük, hiszen munkája a szentek tiszteletének szinte teljes feldolgozását adja. Kuta-
tásainak földrajzi területe а  Кбzёp-Duлѓлt( Ј, az ottani német és magyar katolikusok  
hitvilágát erőteljesen jellemző  tárgyi emlékek, vallásos ábrázolások. Vizsgálódásai nem  
kerülik meg szülőföldjének reformátusait sem, azonban a tárgyi vagy képi ábrázolások  
az 6 hittestvéreinél elenyészóek. Laczkovits megkísérli végigkísérni a szentek megjele-
nési idejét, formáját, attribútumait, az őket övező  kultusz mozzanatait: a házak orom-
fülkéíbe állított patrónus szenteket; a kereszt tövében álló Máriát, vagy az Aritmathiai . 
József legendájából merített Szent Grál ábrázolást, melybe az apokrifok szerint Jézus  
vérét szedték fel az angyalok; az Agnus Dei megjelenítését a gy őzelmet jelképezб  ke-
resztes zászlóval; a Prágai Kisjézus öltöztethet б  változatait stb.  

A szentképnek a házban való megjelenésével s annak helyével külön dolgozatban  
foglalkozik K. Csilléry Klára, a ház berendezésének kiváló ismerője. Az asтtalszöglet,  
vagyis a szent sarok funkcióját vizsgálta történelmi és m űvészettörténeti visszapiцan- 
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tóssal, és az ágy fölötti szentképhelynek is jelent бs szerepét dokumentáljaKözép-, Ke-
let- és Észak-Európában. Megállapítása szerint a magyaz nyelvterölet parasztházaiban  
a XVIII. századtól mutathatók ki a szentképek, amelyek azonban nemcsak a vallásos-
ságot, hanem a család vagyonosságát is tükrözték, s a legelterjedtebb képekként a J ć-
zus Szíve, Mária Szíve és a Szentháromság képét jelöli. Megfigyelései kiterjedtek  a 
szentkép-családi fénykép hierazchiára, valamint a hímzett falvédők megjelenésére is.  

A kötet még számos tanulmányt, cikket, dolgozatot tartalmaz aKárpát-medence né-
peinek népi vallásosságáról, s vég űt egy útmutatót a vallásos értékrend méréséhez.  

SILLING István  

SZÍNHÁZ  

SZÍNHÁZI NAPLÓ  

Lüszisrtraté — Aligha képzelhetб  el nehezebben megoldható színházi feladat klasszi-
kus görög vfgjáték színrevitelénél! A vfgjáték szövege a tragédiáénál is észrevehet őb-
ben kétПemú, egyrészt színészi repL'kákra bomlik, másrészt pedig kórusszöveg. Csak-
hogy amíg a tragédia előadási stĐusa eleve bizonyos merevséget, statikusságot tételez  
fel, így juthat kifejezésre a műfaj méltósága, tragikus mélysége, megrázó szépsége, ad-
dig a vfgjáték sгínrevivói nem elégedhetnek meg statikus megoldásokkal, játékossá,  
cselekményessé, mozgaUnassá kell varázsolniuk az el őadást. A tragédia esetében a sze-
replбk és a kórus szövege ugyanúgy, szinte játék, mozgás nélkül mondható. A vígjáték-
ban azonban mása helyzet. A szerepl ők szövegmondását játékkal kell kísérni, s ezt  
kellene tenni a kórus szövegének esetében, hangzásakor is, de miféle színpadi játék,  
cselekmény található ki, amely vígjátéki mozgalmasságot kölcsön őz a kifejezetten stati-
kus kórusszövegnek. Szinte semmi, leszámítva azt a hagyományos, sztereotip, balett-
szenTi mozgást, amivel ezek az elбadások készülnek. Tehát amíg a színészi párbeszédek  
alatt vígjátéki, sót bohózati elevenséggel folyilc az el őadás, addig a kórus megszólalásai  
idején lényegében statikussá merevedik a kép. Mintha két különb őzó előadást látnánk,  
attól függően, hogy a kórus szólal-e meg vagy játszanak a színészek.  

Pontosan ez történt Arisztophanész Lúszisztratéjának újvidéki elóad đsán, melyet a  
kijevi vendég, Vidnyánszky Attila rendezett. Egy el бadásban kettőt kapunk. Két és fél  
bohózatira felsrófolt jelenete van az újvidéki Lüszisztraténak, a többi, de els бsorban  a 
kórus szövegei hóttцnalmasak, mert kimбdoltak, ellenállhatatlanul emlékeztetnek a  
bolsi világ ünnepi akadémiáira, „recitáljaira". Az emlitett két és fél Jelenet valóban  
friss, magával ragadó. IIementárisan bohózati, amikor Kinésziász (Bakota Árpád) a  
rajta csimpaszkodó gyerekkel (Magyaz Attila szakállasan!) meglátogatja a sztrájkoló  
mamát, Múтrhinét (Sz Rövid IIeonбra), és arra kéri, jöjjön haza. A másik bohózati  
eszköтдkkel mulattató jelenet ugyancsak Kinésziász és Mürrhiné között játszódik, ami-
kor a férfi vágyát csigázva teszi бt nevetségessé a sztrájl fеgyelmet tisztelő  feleség. Tél-
jelenetnek pedig azt a néhány pillanatot nevezném, melyben leleplez ődik Sztratiillisz  
(Faтagó Edit) szándéka, hogy szülésre hivatkozva engedjék a n ői gettóból férjéhez,  
holott álterhességr ől van szб , egy sisakot rejtett a Hibája alá  
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A többi néma csend, mondhatnánk, holott aligha találni píllanatny іІag aktuálisabb  
színpadi művet itteni megjelenítésre a Lúsziszt тaténál. Nem nehéz felismerni, hogy az  

Athén és Spárta kozött folyó háborúban nálunk kik lehetnek a szemben álló felek. Az  
azonosítás pikantériáját még növelné, hogy éppen úgy egy merev és egy áldemokrati-
kus hatalmi rendszer állt szemben egymással, ahogy szerb és horvát változatban nálunk  
is. A rendező  azonban láthatóan tartózkodott mindennemű  ráismerő  aktualizđlástбl,  
úgy általában akart háborúellenes el őadást cxinálni, úgyis magunkra ismerünk, gondol-
ta Igaza van, bár ha tudjuk, hogy a Lüszisztraté megannyi apró részletét tekintve na-
gyon is konkrčt volta maga korában — a fordító Arany János nem győzi lábjegyzetelvi  
a szöveget, jelezve, hogy egy-egy mondatot hogyan kell érteni, valószín űleg mire vonat-
kozhatott—, s ez a konkrétság nem bún, nem szégyen, hanem elengedhetetlen vígjátéki  
követelmény. Ha ezek a ráismerést segít б  konkrétumok hiányтanak az előadásból, ak-
kor csupán az alapötlet funkcionál, hogy a háborút megelégel ő  nők asszonysztrájkot  
hirdetnek a béke érdekében, ami önmagában kétségtelenül nagyon is idószerú, de két-
órás elбadáshoz talán mégsem elegendő. Igaz, hogy a rendezб  megpróbálta az Énekek  
čnekéból vett előjátékkal emberibbé, költőibbé tenni, indokolni a női vágyakozást,  
hogy ezáltal még elszántabbá váljék békét sürgető  — önmegtartóztató — elhatározásuk,  
de ezzel is inkábba belső  drámaiságot erбsítette s nem a vígjátéki követelményként tu-
dott konkrétságot is. Hogy ez a történet rólunk is szól, itt is játszódik, azt talán az utó-
játékból értheti meg a néz б. A nбk sztrájkja eredményes volt, kitört a béke, mindenki  
visszakapja párját, csak Lüszisztraté marad magányos: a hősök mindig magányosak.  
Hogy a fellobbanó öröm helyett szomorú a történet v čge, az mindenképpen elgondol-
kodtató lehet számunkra is. Amikor Lüsziszt тaté (Ábrahám kén) magára borítja a fe-
kete fátylat, miközben a többiek összeakaszkodnak párjukkal, egysze ггe szép és végte-
lenül szomorú is. Csak kár, hogy a fekete fátylat sötétszürke ruhát visel б  nó borítja fe-
jére, s így a jelenet nélkűtözi azt a kontrasztot, amely a fájdalmat kifejezőbbé tenné, fo-  
kozhatná.  

A már emutett két és fél vígjátéki jelenetet leszámítva alig találkozunk színészileg ki-
dolgozott, jól megoldott, egyénített részletekkel. A címszerepl б  is elveszik, mintha  
nem lenni ereje, elég levegője irányítani az előadást. Talán N. Kiss Júlia gonoszkodб-
an ellenpontozó Kaloníkéje jelent némi kivételt. A többiek messze a szerep lehetós б-  
gei alatt maradnak, s akárcsak a Vének kara és a N ők kara, meglehetősen küszködnek  
a verses szöveg közlésével, értelmezésével. Hogy olyan finomságot, minta nyelv által  
kifejezett belsб  komikumot, minta stattkusságot ment б, feledtető  művészi megoldást  
már ne is emUtsem.  

Fontos előadás, mert a színháza mindennapi események sodrába lép, de szerintem  
elmarad a lehetбségektől. Ettől függetlenül megtörténhet, hogy a közönség kedveli és  
pártolja majd, kivált, ha idбvel inkább vígjátékká, sót bohózattá lazul fel, mint ahogy  a 
bemutatón tapasztalhattuk.  

GEROLD Lttszib  
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KÉPZ Ő M ŰVÉSZET  

INDULÓBAN A MESTERT KÖSZÖNTEN[  

1991. október 30-án, egy szerdai napon ismét sok ismerős arc. Fölfelé kapaszkodunk  
az egykori zombori vármegyeháza dísztermébe, amely most kđzömbősebbík arcát for-
dítja felénk, semmi sem jelzi jövetelünk célját. Hacsak nem a nagy, fekete zongora.  

Pedig mennyire ideillene az ünnepelt, a Mester, Milan Konjovi ć  legalább egy nagy-
méretű  festménye.  

De a közönség itt van. A zomboriak — és nemcsak az idevalósiak — most sem h űtle-
nek hozzá. Tény viszont, hiányoznak már azok az úrhölgyek, akik annak idején  g+úrú-
be fogták a Mestert, úgy rajongták körül. Nincs jelen több fest ő- és írótárs. Oket is  
éppúgy hiányolom, mint azokat a fekete szoknyás, fehér zsabós blúzú, ószül б  hölgye-
ket. De Milán sincs itt, 6 persze azért, mert kilencvennégy évével nem bírja már a lép-
csókot, a galériđban vár bennünket.  

l аng Irmát hallgаtjuk, aki igazgatói, aístosi, mfivés гeűбгténё  de talán mindenekelőtt a jó-
val fiatalabb útitárs, tehát a tanú szсгepёьсn sorosa az impressúv tényeket és adatokat.  

Majd Dušan Trbojević  zongoraművész a zene szárnyán röpít bennünket a múltba S  
nekem óhatatlanul is eszembe jutnak azoka régi események, amelyeknek már csak  a 
megsárgult újságkivágások a tanúi, például az, amelyen hatvanöt évvel ezel őtti elsó it-
teni kiállítása után nagy jöv őt jósoltak neki. Vagy amely a ггбl tudósít, hogy ott volt  
1926-ban Párizsban az бszi szalonon, amelyen Mace1 Sauvage j đvendőlt neki nagy  mű-
vészi pályát.  
Őt évvel később, 1931-ben viszont maga Konjovi ć  nyilatkozta, hogy ,most húztam  

meg az elsó vajdasági barázdát". Visszatekintve gazdag fest ői pályájára, valóban azt  
kell mondanunk, hogy az itteni táj és ember egész életre elkötelezte.  

Hogy miért hagyta ott Párizst? Idézzük megint szavait: „Azért, mert sikereim ellené-
re sem lehettem ott teljes ember. Így éreztem."  

E kényszerű  visszatérés okait fejtegette 1940-ben Isidora Sekulić  is, amikor ezt írta:  
„Konjović  nem irodalmi tartalmakat fest, még csak sz őlőföldje panorámájának sem ne-
vezhetném azt, amit a vásznain látok. Képei környezetének szellemi lecsapódásai." De  
ahhoz, hogy ezt fesse, valóban benne kell élnie.  

A világégés következik ezután. S hallgathat-e ekkora m űvész? Aligha. Mílan Konjo-
vić  is fest, és k јállításokat rendez, Herceg János pedig éppen ekkor írja róla a Kalangya  
1942. júniusi számában: „Bácska misztikuma a szerb lélekben mélyebben él, mint  a 
magyarban, s ezért nem véletlen, hogy a képzőművészetben is egy szerb festő , Konyo-  
vics Milán tudta eddig leghívebben kifejezni."  

Akkor írni sem volt könnyű, mint ma sem, tehetnénk hozzá. De Herceg is írt, nyilván  
éppen az Isidora Sekulić  által megfogalmazott szellemiség tudatában.  

Ha most ismét évtizedes léptekkel haladunk el бre, akkor máris 1951-ben vagyunk,  
amikor Konjovićot az Emberek c fmú képe menetoszlopának élén látjuk, amellyel Belg-
rádban hódítja meg a teret a modern festészet számára. Zentán viszont ekkor alakul —
alapítja Konjović  is — az elsó vajdasági művésztelep, amelyet a hasonló jelleg ű  kolóniák  
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egćsz sora követ majd.  
Újabb tfz čvvca kéaбbb már látom is a Mester Napa Kiivaja fdlöп  dmtl óriási faliszб-

nyegét, amely gazdagon termб  évei után hozzájárul a X njоујё-тТtсяz kialaldtásáboz.  
Most csak emlékeutembea lobognak azoka színek, de akkori Micsoda lelkesedéssel  
fogadtuk, és ünnepeltül, s talán ennek a nagy fellobbanásnak az eredm čnye, hogy  
Zomborban még abban az évben megalakul a Képz бmúvésuti Ósz, egy év múlva meg  
a szabadkai Képzбművészeti Találkozó, s ekkortájt ünnepeltük az elsó k ćpzбmúvćszeti  
díjunkat, a Forum-díj nyertesét, Ács Józsefet  

Igen, s 6 sincs ma már közđttünk. Mint ahogyan sokan azok közül, akit itt voltak, i tt  
lehettek ama huszonöt éves képtár, a Konjovi č  Galéria avatбján. Mert akkor, ugye, itt  
volt még Veljko Petrovič, az frótárs is, aki elsбsorban a Ravrtignul lapjain állít irodalmi  
emléket mindannak, amiről Konjović  a festészet nyelvén szól. S nincs itt Marin Tartag-
ba, Paja Radovanović  és Dévics Imre sem, meg a buzgó kultúrmunkás Nagy JózseL Pe-
dig nyílván egy kicsit mindannyiuk érdeme, hogy a hosszan tartó huzavona után 1966  
októberében mégis megnyithatta kapuit ez a képtár. Ne feledjük, csalt három évvel ko-
rábban átkozza el államelnökünk az absztrakt festészetet. S mindennek ellen čre a kčp-
tár mégis létrejött Méghozzá nem is akám rilyen fundusszal. Lang Irma elmékeztetett  
az imént: akkor mintegy ötszáz festm čnyt, rajzot, vázlatot adományozott a Mester a vá-
rosnak, ma a a kčpek száma tđbb minta duplája. Kílen gydjtemčnyes és harmincegy  
tematikus kiállításon mutatták be a mintegy 400 000 érdekl бdбnek. Ezek után felesle-
ges is feltenni a kérdést: érdemes volt-e?  

Ünnepelni tehát van okunk.  
Dušan Trbojević  zongoramúvćsz utána zombori Iuventus Cantat kórus szólalt meg  

Hajnal Szilveszter vezényletével. Élveztem éneküket, nem csodálom, hogy a város  
büszkeségei.  

S most indulunk személyesen is űdvózólni a Mestert, csak át kell sćtálnunk ezen  a 
,kopár téren".  

Bela DURANCI  
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MÁSMILYEN STERцА  JÁTÉKOK - Az  
országos azfnházi fesztivál, a Steгija JátEkok át-
szervezését јelentették be a szervezők. Az in-
dítvány szerint megsz űnne az elfzetes kőztár-
sasá '' és tartományi szelektálás, Es feloldanák  
a jelentkezési szigort is. Ezentúl a benevezés  
egyetlen feltétele a hazai szövegalapj án  ké-
szült előadás, ami azt jelenti, hogy minden kűl-
fóldi elбadás is me~hivást kaphat a szemlére.  
A jбvб  évi 37. Steri а  Játékok szelektora Vida  
Ognjenavić  belgrádi rendezб  és drámafró.  

AZ 1JZENET JUBILEUMI SZÁMAI -  
Ійszёve a szabadkai Üzenet című  irodalmi, 
művészeti, kritikai és táквadalomtudománуi fo-
lyóirat. Ebbбl az alkalomból a szerkesztбség  
két kettős számot jelentett megg,, amelyekben  
nem kevesebb, mint đtven fevcért szerzб, fró,  
kđltб, kritikus éв  imdalomtđrténész munkáját  
hona A jubileumi számok elE Juhász Géza írt  
bevezetбt, amelyben ezt olvashatjuk: ,,... meg-
jelent tehát az Üzenet, a szabadkai magyar  
írók orgбnu»a a patinán Híd és az avantgardis-
ta fiatalok Uj Sympoѕionja mellett és után. A  
szerkesztбaég azonban már kezdettót fogva t đ-
rekedett a munkatárai gárda kibóvftésére,  
hangsúlyozva, hogy nemzedéki hovatartozástól  
fбggetlen, irányzatokon kiviit Es felül kíván áll-
ni. Kritérium kizárólag az esztétikai črték. Per-
sze, ez a konoepciб  több-kewesebb sikerrel s  
megalkuvással érvényesült, de az (a~olyбirst-
szerkeaztбaég) vesse sz elsб  kđvet az zenetre, 
amelynek silcerült maradéktalanul ésvényeaíte-
ni oélkitdzéaeit. Mégis, az Üzenet igen r đvid  
idd alatt megtalбlta helyét a vajdasági m : _, ar 
irodalom  alatt, s ma már elmon а  , : t- 

hogy nincs a jugoszlávisi magyar iroda-
lomnak olyan jelentős alkotója, aki tđbb-keve- 

sebb rendszerességgel ne kđzđlné írásait az  
Üzenetben.  

Hadd emlékeztessünk ezúttal arra, hogy az  
elsó nagyobb szerkesztбi váцallrozások az  ún. 
tematikus számok voltak, melyek egyfel бl  đr 
vendetesen kitágították a munkatársak k đrét, 
bekapcsolva  a hazaiak mellett  határon túli  ki 
eгeІkedб  allrotókat is, másfelбl a tartalomban  n~ tudományosan színvonalas füzetek  

vonták az egész magyar irodalmi kđz-
vélemény gзгeІmбt. Kűlđnđsen jelentőseknek  
tekinthetjilk lІуeй  szemppontból a Kosztolányi-, 
a Csáth Géza-, a Szenteleky- és Vuk-emlékszá-
mot.. .  

Legyen bár ünneprontás, méggssem геgјsztгбІ-
hatjuk önfeledt đrömmel a felnđvés térryét 
an lkül, hogy szót ne ejtenénk a megmaradás-
sal kapcsolatos kérdéseinkről, szогоngбяајnk  

rбl: lesz-e Üzenetcinknek újabbolyazna, 
lesznek-e  majd további évfolyamai? Vajon le-
het-e úgy ünnepelni, hogy homokba fúrva fe-
jűnket, ne lássuk, mi tđrténílc kđriilöttünk, ne  
vegyük tudomásul a napról napra súlyyoossaabb  
gazdasági bajokat, amelyek tartományi, kđztár-
aaaági, sót országos kulturális intézmények lé-
tét is kérdésesaE teszik? Hát még egy városi in-
téznié уét, mint amíлyen az Üzenet!?"  

Az Uiaut szeptember-decemberi számait  
Dér Zoltán szerkesztette.  

SZABADKAI DO 	 SORO- 
ZAT - Szabadka fennállása 600. évfordulója  
alkalmából Gyđkerek - Koreni cfmmel doku- 
mentumsorozat meg јelentetését kezdi el a he- 

' Tđrténelmi Levéltár. Enбl a jelentбsnek 
érkezб  vállallcozásrбl nyilatkozott Magyar 

6, a levéltár azakmunkatáraa: „Egy-egy  
témakört dolgozunk fđl kđteteinlcben. Igy az  
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elkbvetkezб  másfél évtizedben hét nyojc köttet  
láthatna napvilágot. Elad kötetünk az EÉvszáza-
dok rwllw,ása dmet viseli, s ebben Szabadka  
lakosságárбl és közjo ' helyzetčrбl lesz szó  
1391-ttбб111828-ig. Iteztűk azokat a témá-
kat, amelyeket a száz évvel ezelбtt megjelent  
Iványi-féle Szabadka-tbtténete nem tartott  
fontosnak vagy meg sem említette. A három-
száz oldalas kétnyelvб, gazdagon ílluкztrált —
több mint harminc képet, fakazinilét ča térké-
pet tartalmaтb — kđtet szerzбi Dobos János,  
Ulmer Gáspár, Mirjana Dimitrijevi ć, Josip  
i idјоvčić, Emil Vojnovič  és jбmagam. Ez a kiS-
tet már nyomdában van, de máris tervezziik az  
újabb kötetet, amelyben városunk kézmüipatá-
rбl és ip történetérбl lesz szб. Már 
rendelk ~e;~török és latin nyelvé oklevelek, 
iratok és akták fordításával Csupán érdekes-
ségy nt említem, hogy míg Iványi tú középkori  
оkІсvбlгбІ  tesz említést„ addig mi már ötvenet  

i®ertűnk meg. gönyveink elsбsorbsn doku- 
mentumjeUegúek, de részletesen feldobozzuk  
a témákat és megfe

R
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sításokkal látyuk el.°  
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А  MESÉK ÉS 
MOND  G 	RE — A Jugoszláviai  
Magyar Mttvelбdéai Táкaasíg Kiss  Lajos nép-
rajzi al a és a Zentai Múzeum ázatot 
hitdetett~dák, mesék és mondбk gyújtésé-
re. Az erről szбlб  határozat az emnultett alosz- 

november derekán Zentán megtartott ta- 
zбján született, amelyen tulajdonképpen  

felújították a hetvenes буekьІn Zentánsikere-
sen múködб  foldбrszemináriumot. „Célunk,  
hogy б~jjőó1 elmditsuk a folkloristák nevelését  a 
juoвzláviai magyarвág körében, és бsztön8z- 

az
tkkooz

be
ta

re
Bes édespra

l anyag ~оüztéséп„  
— nyila 	 Va►éпia, az a~в:ztály ve- 
zеtбкΡ  
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