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KOSZORÚK HERCEG JÁNOS FEJFÁJÁRA 

NEM DOBOK ÉS TROMBITÁK HANGJÁN 

TOLDI ÉVA 

Gazdag és teljes életet élt meg Herceg János, életm űve pedig az egyet-
len a vajdasági magyar irodalomban, amelynek volt ideje alakulni, kitel-
jesedni, lekerekedni. Méghozzá minden m űfajban. A főműfaja, az elbe-
szélés mellett írt esszéket, visszaemlékezéseket, verseket, regényeket, 
kritikákat, szociográfiai és helytörténeti munkákat, riportokat. Az utób-
bi időben éppen emlékezései jelentik írói munkásságának csúcsát, 
melyekben mesteri módon örökítette meg kortársait, író barátait. Fe-
ledhetetlen számomra a Szirmai Károlyról szóló, amelyben nagy diopt-
riás szemüvegét, kockás zsebkend őjét meg örökös sopánkodását emle-
geti. Sajátos m űfajt teremtett ilyen jelleg ű  írásaival Herceg János, me-
lyek fő  jellemzői között említhetjük, hogy nem volt éppen kíméletes, 
írötársainak emberi gyengéit is felnagyította, gyakran a humor színeivel 
vonva be őket. Talán nem lennék kegyeletsért ő , ha egészen az ő  modorá-
ban azt mondanám: az élet — megáldotta-e, megverte-e — azzal, hogy kiváló 
emlékező  és nekrológíró is lehetett. 

Emberi alakját néhány ecsetvonással nyilván írótársai vázolják majd 
fel. Én nem feltárulkozó, vallomásos alkatként ismertem meg, életér ő l 
már főként köteteiből szereztem információkat, azonban mint minden 
jó író esetében, könyveib ől kisugárzik személyisége is, mindenekelőtt 
választékossága és mindig kifinomult ízlése. Én a m űvészről szólok ez-
úttal is, aki szintén nem volt híján ezeknek a tulajdonságoknak. Még-
hozzá alkotásainak csupán egyik komponensér ől. Herceg Jánost eddig 
többnyire elmarasztalták azért, mert m űveiben nem nyilvánult meg di-
rekt módon a társadalombírálat, pedig ő  mindenkor tisztában volta kö- 
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rülményekkel, amelyek között élt, s rendre lehet őséget is talált arra,  
hogy elmondja róluk a véleményét.  

Nem a vajdasági élet és a vajdasági ember ábrázolójaként indult Her-
ceg János. Pályájának kezdetén, amelyet jellemez címével els ő  novellája  
is: A bohóc szerelme, a nagybetűs Emberrő l beszél, ifjúkorában aktivis-
ta-szürrealista szövegeket alkot, ám már igen korán, szinte spontán mó-
don kifejezésre jut szociális érzékenysége. A redukált nyelvi eszközök-
kel létrehozott bolondnovellák mélyén rejtett társadalombírálat húzódik  

meg, amely abból adódik, hogy a főhős túlságosan naiv, de nem eszelős  
is egyúttal, nem képes alkalmazkodnia társadalmi viselkedési nor-
mákhoz, elvárásokhoz. S éppen az alkalmazkodásra való képtelenség  

kiváltotta konfliktusok mutatnak rá a „normális" emberek világának  

hátrányaira, negatívumaira, logikátlanságára, embertelen igazságta-
lanságára.  

Továbbhaladva az id őben Változó világban című  szociográfiakötetére  
kell mutatnom, amelyben az uradalmi cselédsorban él ő  emberek lelki-
világának nyomába szegődik, immár a második világháborút követ ő  új  
világban. Pusztán a tényszer ű , szikár leírás is involválja az életkörülmé-
nyek feszültségének érzékelését. A hely és az alkalom nem teszi lehe-
tővé, hogy részletesen kifejtsem ezt a kérdést, csak utalhatok a realista  

novellák világképére, különösen Veron című  elbeszélésére, amely Her-
cegJános Edes Annája, majd azAnna bí сseíja című  regényének nevében  
is beszédes Fehér Annájára, aki nem tudja elfogadni az új világrend  

művészekre kötelező  szabályait, és öngyilkos lesz. S feltétlenül idekíván-
kozik az Ég és föld című  művészregény is, amelyben a mesteri mikrorea-
lista képek mögött a lírai próza ismérvei szerint megalkotva egy kiterje-
dés nélküli pillanatot ábrázol, s éles fénybe állítva, ironikus-szatirikus  

eszközökkel mutatkoznak meg az ötvenes évekbeli irodalom és társada-
lom jelenségei. Hogy mást ne mondjak, itt van például Satanelli, a be-
súgó, és Gerard, az öreg bohóc, az író alteregója, akinek egyik b űne,  
hogy „nem mindig merte határozottan állítani ,  hogy a fekete nem fehér".  
Utolsó két kisregénye pedig, az Iketánia és a Gogoland egyenesen or-
welli eszközökkel van megrajzolva, az irónia és a groteszk szemüvegén  

keresztül láttatva mindazokat a fonákságokat, amelyekkel nap mint nap  

szembetalálkozott. Amikor nemrégiben könyvnyi tanulmányt írtam Her-
ceg Jánosról, s életművének kutatásába kezdtem, magam is meglep őd-
tem, hogy a Gogoland először 1977-ben jelent meg folytatásokban. Is-
merve az akkori körülményeket, arra kellett rájönnöm, hogy az igazi író  

megtalálja a módját, hogy a legkényesebb kérdésekben is állást foglaljon,  
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hallassa a hangját. Mint ahogy legújabb kötetének, a tavaly megjelent, 
immár még szimbolikusabb, Mи. аndóság című  kötetének darabjaiban 
jellegzetes kisvárosi h ősei szívesen emlékeznek vissza ifjúságukra, s bár 
a múltidézést nosztalgia és der ű  kíséri, az idő  mégsem múlik nyomtala-
nul, felfedezhetjük a történelmi változások okozta traumákat is. A lélek 
mélyén méghozzá. 

Mert művészien van megformálva Herceg János társadalombírálata, 
mindenkor, ízléssel és mértékkel. Nem dobok és trombiták hangja hal-
latszik, hanem a lélek rezdüléseié. Amelyeket tudnia kellett meghallani, 
s nekünk is tudnunk kell írásaiból kihallani. 

Mindig is csodáltam Herceg János munkakedvét, munkabírását, állan-
dó jelenlétét, szellemi frissességét. Embersor című  riportkötetében  
hosszú újságíróskodásának legjava termését gy űjtötte egybe 1977-ben. 
Mióta újraolvastam, nem tudok szabadulni egy gondolattól: „Ismer maga 
engem? — kérdezi Herceg a riportalanyától. — Már úgy gondolom, olva-
sott valamit tő lem? Mert akkor bizonyára nem tartana attól, hogy kel-
lemetlen kérdésekkel akarom zavarba hozni. Meg sem írnék olyasmit, 
amivel árthatnék magának." Eddig az idézet, amely Herceg János böl-
csességét szemlélteti, hogy — ismétlem — nem dobok és trombiták hang-
ján, vádaskodva és becsmérelve szólt, de mindig elmondta, amit akart, 
nem kerülte meg a problémákat. Bölcsességét, amellyel túl tudott élni 
nehéz korfordulókat. S nem hagyhatom említés nélkül optimizmusát 
sem, amellyel szembenézett az eseményekkel, a rá váró feladatokkal. 
Amellett hogy (idegen nyelvre lefordított köteteivel együtt) negyvenegy 
könyve gazdag, izgalmas, meglepetéseket tartogató terepe marad az iro-
dalomtörténeti, irodalomesztétikai kutatásnak, a bölcsességére és opti-
mizmusára továbbra is szükségünk van, mert ezeket igen ritkán tapasz-
taljuk napjainkban. Érdemes újraolvasnunk, elolvasnunk őket! 
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Maurits Ferenc: Hom.mage á Herceg János 
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„KÖNYVEIMBEN ÉLEK"  

BORDÁS GY Ő Z Ő  

Herceg János halálának órájában mi mást mondhatnék róla, mint a 
számomra leglényegesebbet: irodalmunknak olyan egyénisége volt, aki 
írói készségével, gondolkodói tapasztalatával és személyiségének jellem-
beli fölényével és egyszer űségével ugyanakkor szerkesztбjeként és olva-
sójaként is mindig társává tudott tenni, partnerévé tudott avatni. Novel-
láit, regényeit, esszéit olvasva mindig készséggel fogadtam a felkínált  
szellemi hullámhosszát, s indultam szembesülni az örök hercegi kérdés-
sel: milyen az adott helyzetben az ember és a világ viszonya, melyek az  
életnek azok a mozgatórugói, amelyek a boldogság felé vagy még inkább  
a boldogtalanság irányába visznek. A magatartás etikája, erkölcse az,  
amivel körülhatárolható Herceg János immár lezárt írói programja,  
amelyben — mint azt írói életútja és az írói magatartása is bizonyítja  —, 
jól megfért egymás mellett a vízió és a valóság, az információ és az ér-
tékítélet, ső t az esztétika és a közéletiség is.  

Munkásságának majd hét évtizedén keresztül hittel és hitelesen re-
gisztrálta a kor- és sorsfordulókat s az ellentmondások özönében az  
egyén és a társadalom viszonyát. S az élet szépségeib ől és fonákságaiból  
szőtte a Vay Ödönök, a Gerard-ok, az Annák, az Egon Sanderok vagy 
éppenséggel a Kekez Tunák sorsát, egyben életünk sokszín űségét is fel-
mutatva. 

Mi az író munkájának az értelme és gyümölcse? — teszem föl a kér-
dést, mosta halálhír hallatán, s máris hallom János bátyánk dallamo-
san tagolt hangját, amint elnéz ően ugyan, de figyelmeztet ően mondo-
gatta: „Ne haragudj, hogy mindiga könyveimmel zaklatlak, de én a 
könyveimben élek." S mi más lehetett számára a fontosabba könyvei-
nél, hisz azokba ontotta gondolatait, sz őtte álmait, valós vagy elkép-
zelt történeteit. 

Nem kevesebb, mint harminchat könyv őrzi most, halála után és im-
máron örökre író és világ viszonyának s azok módosulásainak tényét. 
Legutóbbi könyve kéziratának címét — Atlantisz —, ma már csak így tu-
dom magyarázni, a vég igézetében változtatta Mulandóságra. Búcsúra 
készült volna? Igen. 

Egyik utolsó levélváltásunk jut még az eszembe, merthogy megromlott 
hallása miatta telefont az utóbbi években a levélváltás biztosabb eszkö- 
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ze váltotta föl. November végén javasoltam, keltsük ismét életre az általa 
egykoron megálmodott gyermekh őst, Vas Ferkót, s nézne utána, mivel 
tudná kiegészíteni gyermekeknek szánt kötetét. Postafordultával érke-
zett a válasz: „Köszönöm az ötletet és még inkábba készséget egy me-
sekönyv kiadására — írta. — Én ugyan az utóbbi id őben nemigen írtam 
meséket, amit írtam, az inkábba feln őtt gyerekekhez szólt. De hangjuk 
és tartalmuk hatásosabb, minta korábbiaké volt. Igy például a novelláim 
között kiadott Dinidaj s az itt mellékelt Tö гténet című  ...Kíváncsian 
várom a továbbiakat." 

Koporsóját magam elő tt látva csak megismételhetem, amit a róla szó-
ló, ugyancsak a közelmúltban megjelent monográfiájának megjelenése-
kor mély meggyőződéssel mondtam: munkássága egész századunk ese-
ményeit íveli át, s bel őle kikerekedik teljes valóságunk esztétikai világ-
képe. 

SZAVAI TOVÁBB ÉLNEK  

GOBBY FEHÉR GYULA 

Mikor meghallottam a hírt, hogy meghalt Herceg János, mikor meg-
tudtam, hogy többé nem fogja a rádió Szempont cím ű  műsorát az ő  
jellegzetes modorában a Kitekint ő  című  rovat befejezni, rájöttem, hogy 
hiába önt el a fájdalom, róla többet új tényt, irodalomtörténeti adatot, 
életrajzi vonatkozású eseményt, újfajta értékítéletet nem tudok monda-
ni. Gyermekkoromban ismertem meg, itt, a rádió irodáiban, egy életen 
át dolgoztam vele itt, a stúdióban, megadatott, hogy hat hosszú riportot 
készíthettem életéről és munkásságáról, de most csak azt tudom elmon-
dani, miért tiszteltem, és miért szerettem. 

Így veszi majd észre Vajdaság-szerte ezer és ezer család, hogy elmarad 
ismét egy kedves műsora, elmarad nemcsak a Szempont zengzetes zá-
róakkordja, hanem elmarad a vasárnap déli szó is, Herceg János szava, 
amelyet akármerre jártam, mindenütt hallgattak. Azt a vasárnap déli 
jegyzetet többen meghallgatták, minta templomban a prédikációt. Azt 
a vasárnap déli műsort miatta is hallgatták az emberek. A rádiónak va-
sárnap több hallgatót toborzott, minta kollégák egész hada, pedig de-
rekasan és becsületesen dolgoznak. Errefelé a Falum űsort nemcsak a 
parasztok hallgatták, hanem a városiak is. Ebben volt nagy része az 6 
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szavának. Mert az emberek tudták, hogy őszintén beszél, mikor szól a 
gondjaikról. Mert az emberek érezték, hogy helyettük beszél. Mert az 
emberek fölismerték, hogy szívükb ő l beszél, azt mondja el, amit ők ma-
guk is sokszor szeretnének elmondani, csak éppen nem lelték meg hozzá 
a szavakat. 

Harminchárom évvel voltam fiatalabb Herceg Jánosnál, de se t ő lem, 
se mástól nem kérte, hogy a korát tiszteljük, ha társalogtunk. Annyit 
dolgozott, és „pontosan, szépen", hogy a tudását és az alkotót kellett 
tisztelni benne. Ó volt az közülünk, akir ő l bebizonyosodott, hogy bár-
mikor külföldre távozhatott volna, Ott is elismerték, tisztelték és befo-
gadták, de aki rájött, hogy idetartozik, mert arról meg ő  bizonyosodott 
meg, hogy csak itt lehet az, aminek megszületett, csak itthon lehet ő  
maga, az igazi Herceg János. Egész hosszú és munkás élete rá a bizo-
nyíték, hogy ez igaz volt. Úgy tudott írni, és úgy is írt, hogy a jugoszláviai 
magyarság minden rétege olvasta és szerette. Ugy tudott írni, hogy azt 
a legfinnyásabb mércékkel mérők is olvasták és szerették. Közben úgy 
tudott írni, és úgy is írt, hogy azt a legegyszer űbb falusi lelkek is befo-
gadták, és várták a szavait. 

Egyszer elmondtam már, éppen ebben a m űsorban, hogy volt egy jel-
legzetes mondata, amit a nekem adott interjúkban többször is elismételt. 
Ó tudatosan vállalta nemcsak azt, hogy itt marad, hanem azt is, ha ma-
rad, akkor mindenes lesz. Mindazzal kénytelen foglalkozni, ami szüksé-
ges, de ami hiányzik kulturális életünkb ő l. Ha most végigtekintünk im-
már lezárt életm űvén, látjuk, hogy következetesen tette is, ami célt maga 
elé tűzött. Nemcsak szépíró volt, nemcsak a szerbhorvát irodalom neves 
fordítója. Ő  szociológus volt, jegyzetíró, szótárkészít ő , könyvtáros, ripor-
ter, s közben a vajdasági magyarság vigasztalója és lelki tanácsadója. 
Minden először jelentkező  jugoszláviai magyar író els ő  bátorítója. Itt 
mindnyájan, akik e m űsorban ma megszólalunk, valamiképpen Herceg 
János szellemi örökösei és tanítványai vagyunk. Még akkor is, ha ez ellen 
tiltakozunk. 
Ő  volt az, aki megmutatta nekünk, hogy a szellemi hatalom mennyivel 

többet ér bármiféle társadalmi pozíciónál. Sohasem szólt hozzánk a szer-
kesztő , a főnök vagy bármiféle funkció szerepébe bújva. Mindig úgy 

• szólalt meg, mint Herceg János, az író. Csak az igazság és a szépség 
szempontját tartva szem el őtt. Kiderült, hogy szava többet nyoma lat-
ban, mint bármelyik tisztségvisel őé, a szava maradandóbb, minta kong-
resszuson elhangzott beszédek, a szava értékesebb, minta drága pénzen 
szerzett javak. Véletlenül hallgattam egyszer, mikor megpróbálták rábe- 
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szélni, hogy vállaljon el egy kimagasló posztot. Jellegzetes mosollyal 
válaszolt: „Annyi a dolgom, hogy azt sem tudom elvégezni. Vállalja 
el ezt valaki, aki ráér." Igaza volt. Ó élete végéig tette a dolgát. Be-
csületesen, jól és mindenki örömére. Ezért tiszteltem és szerettem 
Herceg Jánost. Vele életünk egy szakasza távozott. De szavaiban éle-
tünk egésze marad meg. Bízom benne, hogy Herceg János örök. M ű -
vei ő rzik a vajdasági magyarságot. Szavaiban mindnyájan ott vagyunk, 
ahogy szívünkben ott lesz ő  is, amíg csak el nem hangzik a végs ő  
lejelentő  utolsó dobbanása. 
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A VÁROS, AHOL SZÜLETTEM, S AHOL ÉLEK  

HERCEG JÁNOS  

Az utcák még a régiek, de a város már nem az, ami volt, 
a celtiszfák mélyen a szemükbe húzzák poros lombjukat, 
hogy ne is lássanak semmit, s ha a k őangyalok hangosan sírnak, 
ne csodálkozzatok, talán azon sírnak Gk is, hogy már 
senkit sem ismernek a jövő -menő  emberek kőzöl, s a 
panaszukat sincsen, aki megértse ... vagy tán a péklegényt 
siratják, aki fütyülve karikázott végiga hajnali házak között, 
s röptében kapta el a harmatos virágot, amit b ő  szoknyás 
doroszlai lányok dobtak feléje, 
de hol vannak már azoka lányok, és a vidám péklegény hova lett, 
ezen sopánkodnak a kőangyalok, miközben a régi kávéházi nép 
régen kétfelé válta Vadászkürt el ő tt, az urak a g őzfürdőnek 
vették útjukat, a banda csendesen veszekedve vonult 
a Felsőváros felé, a sarkon meg akkor t űnt fel a vizesember, 
Piros hordója elő tt zöldre festett lóval, mert a tréfacsinálók 
megállapodtak egy mázolóval, hajnalban hamar átpingálta nekik, 
s ezen is csak a halaskofák csodálkoztak keresztet vetve 
és a fejüket ingatva: ju, ju! Hát hogyne, hiszen még magukhoz se tértek 
a borzasztó hírtő l, hogy a fenyvesben egy szerelmes katona 
az este szíven lб tte magát, mert a fenyves is elt űnt persze, 
s el a vizesember, a mázoló, a nagy keblű  kofák és a tréfamesterek, 
csak a kőangyalok maradtak itta kapuk felett, 
fejüket mélán a vállukra hajtva, s az elvadult celtiszek .. . 
a város, a város már nem az, ami volt .. . 
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ZÖMBORBAN, A SZENTHÁROMSÁG  
TÉREN  

KÁICH KATALIN  

Itthon vаgyok S lr а  néha lábатиzоz térdepel  
egy'-egy bokor; nevét is, virágát is tudvrn,  
tudom, hogy merre meПпe14 kik mennek Oz ríton  

s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári аlkonyon  
a Irázfuláról csorgó, vöröslő  fájdаlom.  

(Radnóti: Nem tudhatom ...) 

És akkor elindultunk Zs. meg én hazafelé, végiga fáktól övezett Sztapári 
úton. Valamelyik sr_ocrealista városatya hazafiságból elkereszteltette Edvard 
Kardelj utcának, de a város gyomra nem vette be az új nevet. Sztapári út ma-
radt, hiszen amióta világa világ, a kukoricatermésérő l híres szerb községbe 
vezetett ez az út. Már akkor is, amikor 1848-ban a faluba vezet ő  útra kivonult 
Doroszlб  lakossága, hogy elállja a honvédek útját: nem ellenség a szomszéd 
még akkor sem, ha rácul beszél. 

A hagyomány ereje erősebb a divat diktálta forradalmi újításnál. Mélyen 
benne gyökeredzik minden közösség kollektív tudatának emlékmeg őrző  rend-
szerében, s a megsemmisítésére törekv őket éppen akkor kényszeríti térdre, 
mikor az a legkevésbé várható. Hát ígry lett ez a Sztapári úttal is. Ma már újra 
az dt megilletd nevet viseli, s hogy más szándék is létezett, csak a Tanítóképz ő  
Fő iskola internátusának épületén árváskod б , ott feledett kék tábla emlékezteti 
mindazokat, akiknek a tekintete netalán arra téved. 

A fák lombjai között rejtdzd villanylámpák tompa fénye mellett próbálom 
megtalálni azt a helyet, ahol a szül őházam lehetett. Valószín ű , a sok évvel 
ezelőtt épült önkiszolgáló üzlet helyén állhatott, de az is lehet, hogy sokkal 
lejjebb, a buszmegálló körül. Most bosszankodom. Akkor, évekkel ezel ő tt, mi-
ért nem gondoltam vele? 

Zs.-vel mindig találkozom, ha hazamegyek. Anyám mellett — ma már —
„messzeringó gyermekkorom világá"-nak él ő , szilárd bizonyossága ő , s közös 
dolgaink, titkaink múltba vesző  nyomait csak ő  tudja előcsalogatni, ha engem 
elárul az emlékezet. Márpedig sokszor elárul. Ez természetes. Én mentem el, 
s ő  maradt az otthon örökmécsesében vigyázva az olajat, hogy el ne fogyjon. 
Az emlékezés áldása vagy átka mindig azé, aki marad. 

A Szentháromság téren állunk. Hogy ma milyen elnevezés ű  tábla ad felvilá-
gosítást a piac felé igyekv ő  idegeneknek a kövekkel kirakott városi parkoló-
helyről, nem tudom. Este van. A tér üres. Néhány cigarettaelárusít б  kínálja 
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lődörögve portékáját, s a tér hangulata újra a régi, még akkor is, ha a Szent-
háromság szobor a nevenincs pincék egyikében rejt őzködik az új történelmet 
írók szeme elő l. Sok ilyen nevenincs pince van Zomborban. De az is lehet, hogy 
csak egy lehetséges valóság legendává nemesedett búvóhelyeir ő l van szó, ahova 
a múlt hagryományait tisztel ők féltő  és óvó kezei elrejtették a Flórián-, a Schweidel 
József-, a Szentháromság- és a Szent Györgry-szobrokat, s ki tudja, hogy még 
mi mindent. 

A lámpák remegő  fényében állva átadom magam annak a különös, egyszeri 
és megismételhetetlen érzésnek, amely minden alkalommal befed, ha erre já- 
rok. A Watkins által felfedezett áldásos ley-vonalak jutnak eszembe: itt biztos 
áthalad egy közülük, de az is lehet, hogy ez a tér néhányuk találkozóhelye, s a 
hatásuk oly egyértelm ű , hogy a múltban általuk valósággá álmodott térelren-
dezést senkinek sem sikerült megbolygatnia. Annyi történt csupán, hogy a szo-
bor helyett mosta régi városháza épülete uralja a szabályos négyzet alakú teret. 

A geometriai formák szimbolikájának elmélete úgy tartja, hogy az élettel 
szemben ugyan ellenséges ez a forma, de szükség van rá, mert az átváltozás 
lehetőségét feltételezi. A zártság ebben az esetben nem börtön, inkább gy űj-
tőhely. A tér hangulatát a Föld életteremt ő , életnemesítő  energiáinak tömény 
gyűjtбhelyeként élem át, amely a romboló emberi szándék ellenére az id őben 
korlátozott állandóságra felügyel hagryománymeg őrzб  céltudatossággal, a mu-
landóságra ítélt anyagi világ örökkévalóságának illúzióját hintve el az arra 
szomjúhozó emberben. 

A színház és múzeum elő tti tér, úgry tűnik, kívül esett ezen a vonalon. A 
takarmányraktárak tárolótornyára emlékeztet ő  építmény ott éktelenkedik an-
nak ellenére, hogy a város nagy öregjei kemény szavú tiltakozással igyekeztek 
eltéríteni az új történelmet író, er őszakos betolakodókat a barbár tett ő l. A 
Palata Inforót szintén feláldozták a „Minden-Pénzeknek trónján" ül ő  Baál 
istennek. A honfoglaló Belgrád Áruház tucatépülete így farkasszemet nézhet 
a Szent Györgry nevét visel ő  pravoszláv templommal. 

A Laza Kostić  utolsó éveinek titkát ismer ő  és mélyen elrejt ő  ház nem kény-
szerül szembenézni a ma már lerongyolódott újgazdaggal. A Város százeszten-
dős jellegzetességei, a bogyófák dús lombjaikkal és rozsdabarnára színez ődött, 
édesízű  termésükkel eltakarják a kilátást az odaszemtelenkedett jövevényr ő l. 
S különben is, a megszámlálhatatlan közös élmény ű  múlt letéteményeseiként 
inkábba városháza Szent György téri erkélyével szemezgetnek Julka Palana čki 
házának ablakai. 

Hát igen. A bogyófák. Meg a vadgesztenyefák. Az egymásra boruló falombok 
alkotta alagútszer ű  utak és utcák. Sokat utazó múltamban lapozgatva nem 
emlékszem még egy olyan emberlakta településre, melynek hasonló alagutai 
lettek volna. Élő  tanúi, életben tartói ők egry letűnt kor embere emlékének, aki 
egykor a Város első  embere volt. Csihás Ben ő , a nagybetűs polgármester, aki 
örök időkre meghatározta azt az értékrendet, emberi és hivatalbeli magatar- 
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tóst, mely nélkül nem igazán polgármester a polgármester. A zöldbe öltöztetett  

város alapjait ő  rakta le. Vigyázó szemei el ő tt nő ttek, terebélyesedtek a facse-
meték nemcsak a vármegryeházat és a vasútóllomást övez ő  parkokban, de az 
Apatini, a Nagybezdáni, a Bajai úton, a Nagykörúton, és sorolhatnánk még a 
kisebb-nagyobb utcákat és utcácskákat. S a Város olykor nem feledkezik meg 
hagyományteremtő irő l. Csihás Benő  nevét viseli az a helybeli vállalat, amelynek 
egyik feladata a zöld övezetek gondozása. A katolikus nagytemet ő  egykori fбbe-
járatától balra — véletlen-e, hogy a szív oldalán? — az els ő  sírhely kőkeresztje is 
б rzi emlékét. Nem tudni, melyik az id őállóbb: a kőkereszt vagy a bogyófák. 

A legendateremt ő  szóndék ő t sem kerülte meg. Mesélik, hogy nekik is me-
sélték a nagyszülők, a dcdszülбk, a néhai polgármester kortársai: Csihás Ben ő  
mindennap hajnalban kelt, hogy útban a hivatala felé ellen őrizhesse minden 
elültetett facsemete, bokor fejl ődését. Talán a bel ő le áradó mérhetetlen sze-
retetre válaszoltak életrevalóságukkal a fák és a bokrok, ezzel is bizonyságot 
téve az emberi élet egyetlen irányt mutató, értelmet adó mibenléte mellett; 
mert ha „szeretet pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból". 

A sárga selyemtéglás gimnázium épületének a főbejárattól jobbra lévő  szár-
nya is a térre tekint. Ott volt valamikor az els ő  emeleten (?) a tan ő ri szoba, 
meg valahol a biológiai szertár. Én voltam a békák felel őse. Légyfogásból akár 
országos bajnok is lehettem volna. A békákhoz való viszonyomat örökre meg-
határozta az állomás melletti egykori t бban lakozók mindennapos estéli hang-
versenye. Mi, felsővárosi gyerekek a Kulcs utca sáncának szélén ülve abbahagy-
tuk az éppen napirenden lévб  foglalatosságot, ha elkezd ődött a hangverseny. 

Amikor tizennégy évvel ezelőtt a Limanra költöztünk itt, Újvidéken, és egy 
este éppen a teraszon ülve váratlanul felhangzott az ismer ős hangorkán, meg-
nyugodtam: a várost, mely egyetemista koromban kétségbe ejtett mert a Te-
menni út, ahol laktam, kopasz és sivár volt, ennek a nem várt, otthoníz ű  meg-
lepetésnek köszönhet ően 11 tudtam fogadni. 

Ma már tudom: semmi sem történik véletlenül az életünkben, cs csodák 
sincsenek. De van a Nagy Ismeretlen, amelynek apró részleteit az arra érde-
meseknek idбnként sikerül megfejtenie. Egyszeri és megismételhetetlen egy-
személyes kis életünknek ösvényén mindent megkapunk, amire szükségünk  

van, hogy elvégezhessük A Feladatot, csak az a kérdés, felismerjük-e az út 
kavicsai között az apró gyöngyöket. Nem véletlenül ismerünk meg embereket, 
és a nagyon közelállók mind megannyi ajándéklehetőség számunkra, hogy be-
teljesedjék a mértékünkre szabott elrendelés. 

Ilyen ajándéklehetőség volt, többek között, gyermekkoromban Etus néni, 
Zs. anyja, és kés őbb, az útkeresés pillanatában, a ma már Zombor emlékm ű -
vévé magasodó Konjović  Milan. Mert igaz, hogy Zs. volta barátn őm, de Etus 
néni volta Nagy Mesélő , minden helybeli utca, elfüggönyözött titkú ház cinkos 
ismerője, a szülővárosom lelkiségét formáló apró történetek elbeszél ője. A 
helyismeret elengedhetetlen óráit kaptam t őle ajándékba akkor, amikor még 



ZOMHOR 	 15 

nem tudtam, milyen lesz szakmai pályóm alakulósa, de A Feladat mar kijelöl-
tetett, és elérkezett annak ideje, hogy a felkészül ődés útja lassan megtelít ődjék 
a közelmúlt egykor volt valóságával. Az id ő  homályából így kelt életre a Párizsi 
utcában lakott Löwyné, kinek földig ér ő , dús hajót Etus néni tartotta rendben 
a második világháború kitörése el ő tt, mindaddig, amíg Auschwitz telhetetlen, 
embernyomorító szögesdrótjai meg nem fosztották ő t nemcsak fejének büszke 
ékességétő l, hanem a maradandónak hitt egykori szabad királyi város illúzió-
táplálta, békés nyugalmától is. 

Mindenki számára egyszer elérkezik az a pillanat, amikor szembe találja 
magát Jézus Hegyi beszédének egy-egy tételével, s aki nem rest id ő t szakítani 
arra, hogy végiggondolja az általa mondottakat, hamar felismeri: csak az anyagi 
világ mulandó, csak az anyagi világ pusztulósa az, ami fájdalmat okozhat, s 
ezért kell megszívlelni a „Ne gy űjtsetek magatoknak kincseket a földön" igaz-
ságát. Az örökkévalóság kapui csak a lélek és a szellem számara nyitódnak 
meg, s a bennük felgyülemlett értékek a mérce: jól sáfárkodtunk-e a rönk tes-
tölt élettel. Lehet, hogy ennek felismerése adott er ő t Lбwynének a túlélésre, s 
ez az erő  nem a dús hajkoronában búvott meg mint bibliai ősének, Sámsonnak 
esetében, hanem a lélek mélységeib ől szakadt fel, amikor arra szükség volt. 

A Szentháromság téren állva tovább gy űrűztek az emlékek. Egy pillanatban 
úgy tűnt, a homályba bukott Piac elő tti úton túlvilági fénytő l övezetten Ott jön 
A Festő , hogy megszokott napi sétája ma se maradjon el. Nyomában ott jártak 
mindazok, kiket széles, hatórozott gesztusú ecsetjével megfestett — akkor még 
úgy tudta — az örökkévalóságnak. Ma már tudja, hogy az örökkévalóságot va-
lahol máshol kell keresni, s nem ebben az id ő  és tér által behatárolt kétpólusú 
világban, ahol a jó nyomában ott sündörög a rossz, s a teljesség igényével élni 
akaróknafi mindkett ő t a szeretetben kell feloldaniuk, hogy visszatérhessenek 
az oszthatltlan Nаgy Egyhez, amelybő l akkor szakadtak ki, amikor a bibliai 
legenda szerint kiűzettek a Paradicsomból. S ha igaz az, amit a minden titkok 
tudói, a beavatottak állítanak, s amit már Vajda János is megsejtett: 

Hogy csak az halt meg, a mi nem lett, 
S az él örökké, a mi volt. 

Mert az Univerzum Ákása krónikájának végtelen emlékezetében az egyszer 
volt emberek és dolgok mind feljegyeztettek, akkor A Fest ő  fizikai valóságának 
megszűnésével csatlakozott mindazokhoz, kiknek lelki és szellemi nagysága a 
város fölé boruló ionoszférán keresztül megtisztítja az emberi gonoszságtól és 
kegyetlenkedéstő l beszennyezett légteret. 

Sokan lehetnek, akiknek egyszervolt valósága a szellem és a lélek erejével 
őrzi a várost. Itt természetes örökség az, hogy a barát megválasztása nem anya-
nyelvi, hanem szellemi hovatartozás kérdése. A Gozsdu Eleknél Kiss József 
költő  tiszte, ctére adott teadélutánról Laza Kosti ć  sem hiányozhatott, mert ah- 
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hoz, hogy a Jehova szerb fordítása megszülethessék, elengedhetetlen feltétel volt 
a két rokon lélek találkozása. A hétköznapok ember alkotta törvényeivel szemben 
a Nagyok mindig is a kozmikus törvényeknek engedelmeskedtek maradéktalanul 
ha a létezés lényegérб l volt szó. De gyakran a kisemberek is így cselekedtek. A 
romboló szándékkal érkez ő  új barbárok pedig idwel, általában, megszelídültek. 
Rámenős hetvenkedésük észrevétlen feloldódott a város ráér ős nyugalmában, sőt 
sokan közülük a hagyományok megvesztegethetetlen véd бivé váltak. 

Hogy a templom, amelyben megkereszteltek, els ő  szomszédja a színháznak, 
életem és pályám alakulását ismerve, szintén nem mondható véletlennek. Az 
életre szóló, széttéphetetlen összetartozás szimbóluma munkálkodik ebben a 
tényben, s számomra az elrendeltetettség megmásíthatatlan ösvényét jelölte ki 
A Feladat betöltésére. Csak a hogyаn, az lehetett az én választásom. A hogyаП  
mellett néhány évvel ezelő tt már hitet tettem csöndes szavú szeretettel, mely-
ben a Krúdy városából jött Anyám jussaként, a tízéves koromban kapott Károli 
Biblia meg a reformáció kori zsoltárok segítettek. Az már viszont a Város 
öröksége volt, hogy az Erős váficnk nékünk az Isten meg a Csendes йj mellett a 
Kieće se lady frn пcuskп  és a Tamo daleko is a gyermekkori énekműsor közked-
velt darabja lett. Akkor énekelgettük őket az utca sáncába lógatva lábainkat, 
mikor mások megtagadták őket, és a Budi se istok i zapad katonás ritmusára 
építették _ 6k akkor úgy tudták — a szebb jöv ő t. Ma az újra felfedezett, szelektív 
történelmi múlt mámorában tévelyg ők vették ajkukra egykorvolt kedvenc da-
laim. Így én nem énekelem többé őket! 

Számomra nem szólam, törvényes elбírás kérdése, de megélt valóság volta nyel-
vi egyenjogüság. A 18., de fб leg a 19. században minden becsületes zombori polgár  

három nyelvet beszélt: a szerbet/bunyevácot, a németet és a magyart, de a városi 
tisztviselбnek latinul is tudnia kellett. Ezt kaptam én örökségbe az Apámtól is, 
aki csak mesterember volt, de mind a három nyelvet beszélte. S még valamit. 
Merthogy egry az Isten, katolikus létére az evangélikus templomban esküdött örök 
hűséget Anyámnak Krúdy városában. A lényeg az Anyám volt, a hol és a melyik 
csak részletkérdés. A gondolkodásnak ez a módja a város évszázados hagyatéka, 
s annyira jellemző , hogy messzirő l megismerszik az, akinek sajátja. 

A város öntudatot ad szülötteinek, mert az, hogy valaki zombori, az státus, 
bárhol is kelljen élni a mindennapokat. A valahova tartozás szilárd biztonság-
érzetét adja útravalóul az eltávozni kényszerül őknek, az emlékezésben a ho-
vatartozás állandóságát tartja ébren. Ezért van az, hogy mikor hazamégy, tü-
relmetleniil fürkésző  szemekkel rovod az ismer ős utcákat, a „megvan-e még az 
az otthon?" kérdésével az ajkadon. S teszed ezt különösen ma, ebben az apo-
kaliptikus Oilágban. 

Ahogy lassan befejezni készülök ezt az írást, már azt is tudom, nem véletlen, 
hogy az ötven évvel ezel ő tt agyonlő tt Radnóti Miklós néhány versidézetét is 
segítségül hívtam. A romhalmazzá l őtt rokon város, Vukovár jut eszembe egy-
re gyakrabban mostanában, amikor gyermekkorom régi utcáit igyekszem be- 
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járnia hosszúra sikeredett, kellemes, kés ő  őszi délutánokon, amikor kétheten-
ként hazalátogatok, mintha agyamban akarnám elraktározni minden kövét,  

még az út porát is, a házakat, bokrokat, fákat hogy az emlékezés erejével élet-
ben tarthassam őket. Mert tudom, a mulandóság okozta mérhetetlen fájdalom-
mal csak a lélek és a szellem képes birokra kelni. Elveszíteni csak az anyagban  

megnyilvánuló világot lehet. A lélekben hordott valóságot, mellyel Te egy let-
tél, nem veheti el tő led senki. Az már az örökkévalóság szférájába tartozik.  

SÉTA A BÜSZKE VÁROSBAN  

Amely иgyan. nem bölcsőhelyem, de második otthonom  

SILLING ISTVÁN  

Sétára invitálom a kedves Olvasót Nyugat-Bácska legnagyobb városában, az 
egykori büszke megyeszékhelyen, Zomborban. Idegenvezet ő  szerepemet hely-
béli levéltárosként vállalom, s az útirányt a városba autóbuszon érkez ők ked-
véért a Sztapári út elején kezdem. 

Címerétő l megfosztottan áll, talán a maga nagyságán kissé el is ámulva, az 
egykori Pandúr-szigeten épült zombori megryeháza, tekintetes és nemes Bács-
Bodrog vármegrye székháza, melynek tet őzeti homlokzatáról előbb a megyecí-
mert, Szent Pál apostol könyves-vándorbotos, k őbe vésett domborm űvét távo-
lították el, majd később a helyére került fáklyás-csillagos állami címert is. A 
büszke város e legbüszkébb épülete mégsem volta városé, hiszen Zombor 
öntudatos lakói és granicsárjai mára XVIII. század közepén, amikor megvon-
ták tőlük az oppidum militare kivételezett státusát, összetanakodtak, hogry a 
vármegyei közigazgatás és adófizetés járomba hajtó kényszere alól felmentést 
nyerjenek. Rangos deputációt menesztettek Bécsbe a királyn őhöz, emelné vá-
rosukat a szabad királyi városok sorába. Jócskán id бzött már Paresetich Már-
ton és Atanasije Stojšié úr a gőgös császári székes fővárosban, mire megszüle-
tett Mária Terézia uralkodón б  határozata: 150 000 forintért Zombor ment 
lehet a vármegyei jogviszonytól. Eladósodott a tekintetes Magisztrátus hosszú 
évtizedekre, de csak kinyögte az elibertáció árát, s büszkén vált 1749-ben sza-
baddá. A királynő  akaratát S. J. Koller hirdette ki Zombor szabad királyi város  
népének 1749. április 28-án, mely dátum csupán a ma itt m űködб  körzeti Tör-
ténelmi Levéltár napja. A büszke város császárnбs aláírású oklevelét ő rzi ez az  
intézmény, örökös lakat alatt, féltve. S az 1786-ban az egyesült Bács és Bodrogh  

vármegyék székhelyévé vált Zombor kétféle urat t űrt meg a városban, de csak  
egyet szolgált: a maga választotta Magisztrátust. Ezért mondtam, hogy a me- 
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gyeháza nem volt az övé, jobban mondva ő  sem akarta a magáénak, olyannyira, 
hogy a XIX. század elején megépült székházban dolgozóknak évekig kellett 
hadakozniuk a városatyákkal, távolítanák el a megyeháza el ő tti üres telekr ő l a 
pékségi bódékat meg a birkahúst árusító mészárosokat, akik a helyszínen még 
a frissen vágott jószág igencsak kellemetlen szagú b őrét is árusították. 

A díszes épületbe ma sokan járnak, dolgozni is, ügyes-bajos dolgaikat intézni 
is, ám én mégis legszívesebben a díszterembe látogatok, hogy megcsodáljam a 
palánkai születésű  Eisenhut Ferenc fest őművész nagy remekét, a huszonnyolc 
négyzetméter nagyságú Zentai csata cím ű  olajképet, melyet a nemes vármegye 
elöljárói a magyar honfoglalás millenniumi évfordulójára rendeltek meg az 
akkor dívó történeti festészet stílusában. Bácskai témájú történelmi esemény 
megörökítését kívánta meg az akkori országos közhangulat, s a f ő ispánék Sa-
voyai Jenő  herceg diadalmas zentai ütközete megfestésére voksoltak, melyben 
a több nemzetiségű  vidék katonái is jócskán részt vállaltak. 

A megyeháza jobb oldalán induló Sztapári út 4. számú polgárházának falán 
ma is látható két ágyúgolyó, s az egyik alatta „keltezés" id őpontja: 1849 feb-
ruárja. A magyar szabadságharc egyetlen zombori „emlékm űve" ez a két golyó 
ma a városban. Bár ennél sokkal méltóbb és méltóságteljesebb is állt már, igaz, 
nem valami hosszú ideig, 1905 és 1918 között a Körút megyeháza el ő tti terén. 
Schweidel József, zombori születés ű  aradi vértanú tábornok bronzszobra volt 
itt, melynek felállítására a városban bizottság alakult, hogy a szül őváros mél-
tóképpen emlékezzen nagy patrióta fiára, az egyetlen bácskai aradi mártír tá-
bornokra. De az id ők változása sok mindent elsöpörte büszke városból, így 
Schweidel József emlékművét is. S a tér is, melyen mindeddig járunk, már isten 
tudja, hányadik nevét viseli, és ki mindenkinek a tiszteletére öltözött díszbe. 
Bár leginkábba miénkre, zomboriakéra, hiszen a századfordulón létesült, s 
akkora tragikus sorsú Erzsébet királynéról nevezték el a ligetet, melynek fái, 
bokrai, gondozott virágágyásai a mi kedvünket keresik minden évszakban. E 
fák alatt álla szintén távoli 1828. év óta az a homokk ő  kereszt, melyet a kor 
legismertebb zombori épít őmesterének, Franz Gfellernek a felesége, Anna 
asszony emeltetett Isten dics őségére s a zombori katolikusok második temp-
loma építésének kezdetére emlékeztetend ő . Hiszen a Megyeház tér — hadd 
kereszteljem meg én is ez egyszer a magam kedvére és a Zomborban leginkább 
honos módon — másik impozáns épülete az itt álló Szent István király templom, 
a romantika elemeivel, valamint a karmelita barátok kolostora. A szentély 
szinte egy egész évszázadig épült, hogy végre csak a mi századunk legelején 
szenteltessék fel, s mellé a kolostor is 1904-ben készült el. A karmelita rendbéli 
testvérek központja ez országunkban, bár igen kevesen vannak. A barátok szol-
gáltatják ma a miséket e templomban, ahová válamikor szagos misére járt a 
megyeszékhely előkelő  úri közönsége, meg a többiek. 

A tértől jobbra is, balra is a széles Körút vezet, egyik oldalán négy, a másikon 
két sor fával, a Zomborra olyannyira jellemz ő  bogyósokkal (Celtis australiati- 
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cus, ostorfa, bođoši), melyekbő l ezerszám találhatóa városban a jó emlékezet ű  
Csihás Benő , néhai polgármesternek köszönhet ően, ki valójában Doroszl б  
szülötte, de lakóháza itt áll a Körút nyugati sarkán, igaz, minden emléktábla 
nélkül, síremléke pedig a Szent Rókus temet ő  bejáratánál, ahol örök álmát 
alussza nejével, Falcione Annával együtt. 

Ismert név volt Csihásné idegen hangzású leányneve a Megyeház térbe tor-
kolló zombori főutcán, ahol a kanjonkai Szemz б , a Frey, a Gergurov, a Ko-
njović, a tihanyi Thurszky, az Anti č , a Popović , a Palana čki famíliák laktak, 
sorra adva az országnak, nemzetüknek vagy városuknak egy vagy több ismert 
személyiséget. Róluk sokkal többet tud is, írt is Herceg János, Zombor nagy 
fia, a mai jugoszláviai magyar irodalom doyenje, meg az id ős Stevan Vasiljević  
nyugalmazott gimnáziumi tanár, aki 214 ismert zomborit sorakoztat fel Znn-
nteniti Sombonci című  könyvében. 

A főutcánál maradva szólnom kell a Városi Könyvtárról, a hajdani Takarék-
pénztár épületét megörökl ő  közművelődési intézményrő l, hiszen középiskolás 
éveim alatt ide látogattam legszívesebben, ahol Bodor Klári néni hozta a jobb-
nál jobb regényeket, drámaköteteket, hogy az utazó diák a kellemesen f űtött 
olvasóteremben kivárhassa a vonatindulás kései id őpontját. A könyvtár ma 
Bieliczky Károly nevét viseli, aki bár kúlai születés ű , Zomborban lett megyei 
tisztviselő , és itt alapította meg a megyeszékhely els ő  közkönyvtárát 1859-ben. 
A könyvtár adja ki ma Zombor egyetlen folyóiratát, a Dometi című t, rangos 
jugoszláviai írók, költők, filozбfusok, esztéták, történészek, kritikusok írásai-
val évente négyszer, sokszor nagy id őbeli lemaradással a kóros pénzhiány kö-
vetkeztében. 

Az utca kiszélesed ő  központi része tér. Ez az ún. pravoszláv tér, valamikor 
Szent György tere, ugyanis itt álla barokk-rokokó stílben épült nagy szerb 
templom, melynek patrocíniuma Szent György, a sárkányöl ő  vértanú. Az is-
mert szerb festőművész, Pavle Simi č  csodálatos ikonosztázát és a számomra 
egzotikus keleti vallási szertartásokat csak már feln ő tt fejjel csodálhattam meg, 
hiszen gyermekkorom zombori látogatásai során anyám f ő leg az újtemplomba 
vitt, szépséges festett ablakokat csodálni, meg karácsony táján a betlehemi 
jelenethez, amely a legnagyobb az egész vidéken. 

E téren épült az els ő  zombori artézi kút is 1887-ben, hogy egészséges ivóvizet 
adjon a városnak, s oly kedvelt lett, hogy még a nótaszerz ők is megörökítették 
az U tom Somboru ... kezdet ű  dalban, melyet városunk ismert énekese, Zvon-
ko Bogdan vitt nagy sikerre. 

Szobra is volta térnek, igaz, csak nagyon rövid ideig: I. Sándor jugoszláv 
király lovas szobra állt itt 1940-tő l a II. világháborúig. A szobroknak is megvan 
a maguk sorsa. 

A sűrű  celtiszkoronák alatt fehér márványtábla a tér egyik emeletes házán: 
itt élt Laza Kosti č. A nagynevű  költő , aki a Santa Marja della Salute cím ű  
versével a szerb költészet legszebb gyöngyszemét alkotta meg, ide n ősült, ami- 
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kor hosszúra nyúlt legényélete után oltár elé vezette a rá oly h űségesen vára-
kozó Julijana Palana čki úrhölgyet, sok zombori szegény leány jótev őjét. Ma 
mindketten egy sírban nyugszanak az Uspensko, illetve nagy pravoszláv teme-
tőben, hol az emlékm űn Laza Kosti ć  csodálatos verssorai idézik meg az ars 
longa, vita brevis örök igazságát. Bizonyára nem vagyok magam azon a véle-
ményen, hogy e büszke város jobban is büszkélkedhetne költ б  nagyságával. A 
századfordulón Zomborba helyezett Gozsdu Elek is csak az ő  barátságát tudta 
elfogadni, az írótársét, s nem a polgári társaság nagyvacsorás uraiét. 

A tér sarkán, a templom mögött van az egykori Norma épülete, melyben 
kezdetét vette a szerb tanítóképzés 1778-ban Avram Mrazovi ć  istápolásával, 
és e nagy hagyomány miatt vált Zombor a Tanítóképző  Egyetem városává. 

S ha továbbsétálunk, épp ebben az utcában találjuk a Ravangrad írójának, 
Veljko Petrovičnak a szülőházát. A büszke város 122 éves gimnáziuma viseli 
a vajdasági emberek sokszor igen szomorú sorsát is megidéz ő  író nevét, aki 
Belgrádban lett múzeumigazgató, s Ott is magyar írók remekeit fordította, jól 
ismervén szülwárosa mindkét anyanyelvét, s talán még a harmadikat, a néme-
tet is, ahogy az j б  szokás volt Zomborban hosszú ideig. 

A főutca, a glavni sokak kiszélesedésénél valójában egy hatalmas teret oszt 
ketté egyetlen épület, ugyanis a régi Városháza keleti oldala a már említett 
Szent György tér, míg a nyugati a katolikus, a Szentháromság tér; láss csodát, 
ma ismét ezen a néven, csak éppen a varbói Kruspér Pál által 1774-ben emel-
tetett Szentháromság szoborcsoport t űnt el a térről, melynek talapzatán a Sz űz-
anya és a két apostol, Péter és Pál alakja őrizte a magasban trónoló keresztény 
isteni háromságot. 

Ennél a térnél kezd бdik Zombor második főutcája, ugyanis a városépítés 
kezdetén az innen nyíló Szent János utcába tömörültek a rangos intézmények 
épületei, hogy a térrel egy egységes barokk városrészt alkossanak mindmáig, 
melyet jócskán illene védett városképpé nyilvánítania a m űemlékvédőknek. 

A téren álló Városháza Brankovi ć  zombori városkapitány kastélyául épült 
1718-ban, majd a szabad királyi várossá lett Zombor az épületet a közigazgatás 
céljaira megvásárolta, és 1842-ben újjáépítette. 

Szemben, a tér nyugati oldalán álla Grassalkovics-palota, a Bácskába tele-
pülő  németek sorsát eligazító Grassalkovics Antal főúr, császári belső  titkos 
tanácsos által építtetett szép barokk középület. Szomszédságában, a hajdani 
Gallé-patika, sarkán az 1992-ben felállított vörös márvány csorgókút. Gallé 
Emil gyógyszerész szép polgárháza ma Zombor fő  büszkeségének ad otthont. 
1966 óta itt várja látogatóit a Konjovi ć-gyűjtemény: több ezer festmény, rajz, 
grafika, a világhír ű  művész életútját végigkísérő  dokumentációs anyag. A leg-
szebb kiállítások színhelye e képtár, s nekünk, zomboriaknak megadatott, hogy 
évente kétszer—háromszor újabb és újabb, eleddig ismeretlen alkotásait cso-
dálhatjuk Zombor legnagyobb fest ő  fiának, míg az ún. állandó tárlat is néhány 
évenként meg-megújul. 
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A térről nyíló Basa utca sarkán (itt volta török id őkben a pasa otthona?) 
álló selyemtéglás épület a nyugat-bácskai értelmiségiek zömének alma matere, 
a város szellemi életét tanári karával jó ideig meghatározó nagy hír ű  zombori 
gimnázium. Míg élek, sajnálni fogom, hogy nem lettem a diákja, s egy bizto-
sabbnak tűnő  egzisztencia reményében a Szent János utcai — ma tér, Lázár 
fejedelem tere —, akkor technikumnak nevezett m űszaki középiskolába irat-
koztam a hatvanas évek közepén. Még szerencse, hogy az akkor Ott tanító 
magyartanár(n ő) szép csendben mégis másfelé irányított. 

A gimnáziummal szemben a Lalo ~сvić-ház, melyben csodálatos magángy űj-
teményt hoztak létre m űkincsekbő l a zombori évszázadok alatt, s mára mégis 
megannyi hasonló értékkel együtt ez is elúszott a városból. 

A Szentháromság tér északi oldala a ferenceseké. A Kapisztrán Szent János 
rendtartomány minorita barátai itt építették föl kolostorukat 1743-ban, majd 
később a csodálatos barokk ferences templomot a Szentháromság tiszteletére. 
A Ferenc-rendi barátok kolostora ebédl őjének mennyezetdíszei máig a város 
legszebb kisplasztikái. A kolostor déli szárnyának küls ő  falán pedig szintén 
egryedülálló „műkincs" a napóra, mely két nyelven figyelmeztet minden halan-
dót: Egry ezekb ő l végórád! 

A ferenceseket II. József ki űzette a városból, s templomuk a zombori római 
katolikusok plébániatemplomává lett, felváltva a nagy katolikus temet őben 
álló Szent Rókus kápolnát a XVIII. század végéig betöltött ebbéli szerepében. 

A templommal szemben tervezték megépíteni a városatyák és a megyebéli rendek 
a megyeházát. Hogy mi okból került az a már említett helyre, ismeretlen. Annyi 
bizonyos, hogy nemes Kruspér Pál úr, a királyi kamara jószágigazgatója vásárolta 
meg e telket, s épített magának szép palotát a XVIII. század hetvenes éveiben. Ma 
itt találhatják a regionális Történelmi Levéltárat, sok titok vagy inkább elfelejtett 
dolog, tény, adat őrzőjét. Udvarában számos zombori festőművész mű terme, meg az 
1751-ben emelt Nepomuki Szent János kápolna, a csehországi szent legkorábbi bács-
kai emlékhelye, melyet a bécsi udvar általa török utáni puszták betelepítésével 
megbízott Franciscus Redl de Rothausen építtetett, kiterjesztve így aHabsburg-ház 
által igen tisztelt katolikus szent kultuszát az Alföld déli részére is. Ma e kápolna 
végveszélybe került: gazdátlanul beázik, vakolata leomlott, ablakait betörték, galam-
bok piszkítják díszeit. Pedig büszkesége is lehetne a városnak, hiszen legrégebbi 
szakrális kisépítménye. Így pedig csak szégyene, csúfsága. 

A levéltár mellett iskola, a Miasszonyunkról elnevezett kalocsai iskolanénék 
egykori iskolája. Épülete helyén állt Schweidel József szül őháza. Szemben vele 
pedig a Haynald Lajos kalocsai püspök által 1887-ben építtetett Zárda, a ka-
tolikus leánynevelés hajdani otthona, a már említett M űszaki Középiskola, 
melynek négy évig koptattam padjait. 

Ez az utca, mert hiába nevezik térnek, csak utca ez, csupa egyházi és oktatási 
intézményé. Rangjában valóban jelent ősebb, mint a csupán a múlt század kö-
zepe után szép vagyonra szert tett polgárok házsora, mely elorozta t őle ezt a címet. 
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A Szentháromság térrő l egy újjávarázsolt szép utcácska, a Zmaj utca vezet  
Zombor harmadik központi terére, melyet akár Fiáker térnek is nevezhetnénk,  
ha kellőképpen tudnánk tisztelni a hagyományt. Közepére emelték fel II. Rá-
kóczi Ferenc rég elt űnt szobrát a századfordulón. Itt álla Városi Múzeum  a 
maga gazdag gyűjteményeivel, szép kiállítótermeivel. Mondhatnánk úgy is,  
hogy a nagynevű  Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat jogutódja, hi-
szen annak gyűjteményei ide kerültek. Ezért is van e múzeumnak anyaga az  
egész történelmi Bácska területér ő l.  

A múzeum mögött a Modern Művészetek Képtára, ahol, meg kell hagyni,  
igencsak ritkán rendeznek kiállítást, pedig Zombor képz őművészeti hagyomá-
nya megkövetelné az ilyeneket.  

Es itt van a város legszebb termével a száztizen-valahány éves színház, ez  a 
piciny ékszerdoboz, Thália szentélye. Napjainkban a buta színházcsaták miatt  
igen ritkán látható itt magyar nyelv ű  előadás, pedig az ötvenes években még  
hivatásos magyar társulata is volt e színháznak. Pár éve újra próbálkoztak va-
lami hasonlóval egyetlen bemutató erejéig.  

Pár lépésre innen az evangélikusok temploma, azután az adventisták imahá-
za, majd a Keresztel ő  Szent János tiszteletére épült, ódon hangulatot árasztó  
kisebb pravoszláv templom, s végül a már funkcióját vesztett zsinagóga épülete  
áll, melynek szomszédságában született száz éve a város ismert nyelvésze, Bár-
czi Géza, aki a gimnázium után felköltözött Pestre, és a család is elhagyta  
Zombort.  

Ha folytatnánk sétánkat, a már említett Szent Rókus temet őbe érnénk, Hus-
véth Lajos, Mály József nyughelyéhez, ahol a kápоlna helyén régen is szentély  
állt, ahogy a másik három keresztény temet őben szintén. Ezeket a kisebb szen-
télyeket végigjárva, bizonyára kedvet kapnánk, hogy felkeressük a Mosztonga  
folyócska mentén épült többi ilyet, az évszázados szentkutakat, vodicákat, kis  
kápolnákat. Sok van belő lük errefelé. Egy egész bokor, melyeket mi, a laikus  
vallásosság kutatói most fedezünk fel magunknak, és talán másoknak is. Mar-
kovich József szenátor úr Marja Schnee fogadalmi kápolnáját a Ci čovi-tanyá-
kon, melyet a szomszédos csonoplyaiak népi etjmológiával svéd kápolnának  
neveznek, míg az övéké Sarlós Boldogasszony tiszteletét hirdeti éppen száz éve  
az itt élő  magyar, horvát, bunyevác és német katolikusok részér ől. Majd az  
egész szabadkai egyházmegye legismertebb és leglátogatottabb zarándokhelye  
is itt található, a doroszlói Szentkút meg a Segít ő  Szűzanya kis temploma,  
ezüstofferekkel a falán, hirdetve a csodatev ő  forrás és az ima, a hit erejét.  

Még messzebb is mehetnénk a bácskaj szent folyó, a Mosztonga mentén,  
egészen Bács városáig, ahol azonban a még korábbi történelem írta a maga  
krónjkáját. Menjünk inkább vissza a büszke városba, melynek régi fénye, lám,  
megkopott ugyan, de a hajdani djcs őség tudata él még a régi zomboriakban.  
Ezt kutatni, megismerni, feltárni és bemutatni olyan szép feladat, amilyet kí-
vántam magamnak. Ezért vállalom.  
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CZOBORSZENTMIHALYI LEVÉL  

A VÉGEKRŐL 

s szól a víznek a kéz ha — mit visszahajít:  

„Munkáld ezt ínég egy évszáz пdig!"  
(Robert Graves)  

De hát én (rom ezt a történetet, s rígy írom,  
ahogy kedvem tartja.  

(Jorge Semprun)  
Kedves Néném,  

megkopott a végek fénye ... legalábbis erre mifelénk. Már csak a magyaror-
szági hullámsávra hangolt tet őantennák és Herceg János emlékezete bizonyít-
ja, hogy itt magyarok is éltek. Meg a temetők — nem mondhatjuk, hogy jelte-
lenül fogyott el fajtánk. Éppen ma, halottak napján id őszerű  is az elmúlás felett  
elmélkedni. Mélységes mély a múltnak kútja ... Tudod, mindig is vonzódtam  
a nekropoliszokhoz, a holtak városaihoz, így akár fejb ől is idézhetem a czo-
borszentmihályi temet őben nyugvó jeles eleinket, akik szellemi-kétkezi mun-
kájukkal a többieknél nagyobb arányban járultak hozzá a mára végek végévé  
lett központ fényének kialakításához. Emlékezeted felfrissítésére említek is  
néhányat: Czedler János honvédhadnagy, a zombori önkéntes t űzoltótestület  
megalapítója, Csihás Ben ő  néhai polgármester, a város parkosítója, Gyalokay  
Rozália óvodaalapító, Bittermen Nándor, els ő  zombori nyomdász, Bieliczky  
Károly, a városi könyvtár alapítója, Hubert Lipót pápai prelátus, hittudós és író,  
dr. Frey Imre, a zombori múzeum megalapítója. Emlithetem Korits Gáspár hajdani  
főispánt, Koczik Pált, aki egyutcányi telket osztott szét a szegények között, Buday  
Gergely fő tisztelendőt, dr. Donoszlovits Vilmos és Radics György újságírókat,  a 
szabadságharc hadnagyait, dr. H ővel Józsefet, Takács Gyulát  .. . 

... megkopott a végek fénye ... s ha Aladdin módjára igyekeznénk el őcsa-
logatni, ha nem is a hajdani fényt, csak a nemes patinát, ha csak megkaparnánk  
az ötven—nyolcvan éve lerakódott vagy szándékosan ülepített mocskot, vállal-
nánk a sziszifuszi munkát: látni tanítania vakot — kiszabadulna a gonosz szel-
lem. Nem a múltnak kútjából, mert abban mélységes mélysége ellenére nem  
keveredik a múlt és a jelen. Valakik követ gördítettek szájára, a jelen csupán  
a felszínen történik: új, rémít ő  arcok; alig néhány éve még szinte mindenki  
ismert mindenkit a városban, ma már minden ötödik ismeretlen. Nem ismerjük  
fel az intézmények vezet ő it, a vállalatok igazgatóit, a boltok és kávézók tulaj-
donosait —ahová eddig a bátorság könny ű  léptet biztosító tudatával léptünk  
be, ott ma komor, pozíció- és vagyonfélt ő, felsőbbségi tudattól véres szemek  
utasítanak el. Idegenek az éjszakai duhajkodók, a közlekedési (és mindenne- 
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mű ) szabályokra fittyet hányók, az eddig csak nyugati turisták tulajdonában 
látott gépkocsikkal száguldozó, marokfegryvert ő l dudorodó zakójú divatfik. 

Jánosbogár-ragyogásuk mellett a holtak emlékével halványuló jeltelenség-
ben igyekeznek meghúzódnia végek lesütött szem ű , néma polgárai: a városban  
összesen kilenc magyar els ős iratkozott be az általános iskolába ... megkopott  
a végek fénye ... de nem most kezd ődött a leépülés.  

Kedves Néném,  
nem korod firtatandó, de újságolvasó voltál már, amikor Szeli István ráfigyelt  

Zombor város epeszt ő  kultúrszomjára, amit imigyen pellengérezett ki a Ma-
gyar Szó hasábjain: „Vannak jelenségek ezen a kis vajdasági magyar kulturális  
szemétdombunkon, amelyek láttán az ember nem tudja, hogy megütközzön-e,  
felháborodjék-e, vágja-e sutba mindazt, amit eddig csinált, vagy pedig egysze-
rűen legyintsen-e: hát igen, »ez van«, kára g őzért. Arról van szó, hogy Vajdaság  
egyetlen magyar nyelvű  irodalomtudományi, nyelvészeti, folklór- és m űvelő -
déstörténeti folyóiratát, a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeit  
kitiltották Zombor városából. Megokolás nélkül, cégjelzéses papíron, lakoni-
kusan, rideg üzleti közléssel csak annyi: »... kérjük, hogy a jöv őben ne küld-
jenek ezekbő l a kiadványokb6L« A legújabb (...) számok felbontatlan csomag-
jainak kísérб  irataként jött a levél, amit tudomásul vettünk, s dokumentációnk  
legféltettebb irataként fogunk ő rizni mindaddig, míg magyarul is beszélnek  
ezen a tájon, azután meg a majdani m űvelбdéstörténészcsemegéjéül, a kétezredik,  
vagy ki tudja, hanyadik esztend őre."  

Történt ez 1972-ben. Ám azóta is alakulta lapforgalmazók szemlélete és az  
értelmiségi kultúrigény — más magyar nyelv ű  kiadványokat se lehet kapni. Igaz,  
az elmúlt több mint két évtized alatt katasztrofálisan csökkent a városban a  
magyar nyelven oktató közép- és általános iskolai tanárok, a magyar anyanyel-
vű  közéleti munkások, tanulók és egyetemi hallgatók száma, mindazoké, aki-
ket hivatalból, becsületb ő l, kulturális kíváncsiságból kellene érdekelnie mind-
az, ami ezen a nyelven még szellemi termékként egyáltalán létezhet. Az egykori  
vármegyei székhely pezsg ő , sokarcú kultúrájából sok minden lekopott, sok  
mindent ellepett a szemét.  

Jelenleg a Híd egyetlen példánya érkezik a lapterjeszt őhöz. Az Üzenetnek  

fennállása óta nem sikerült bejutnia a városba.  
Emlékszel a Modosuldsokra, Herceg János regényére? Mennyire érzékletesen  

ábrázolja a történelem porszitáló kezének egyre gyorsuló mozgását, amikor pél-
dául a köztudatba még elég mélyre vés ődött zomborirб l, Csihás Benőről és fe-
leségéről ír: „Ennyi maradta várost parkosító polgármester után. Egy töksüket  
özvegy, aki öregen is kitartotta darázsderék mellett, úgy bef űzte magát, hogy dús  
keblei még nagyobbnak látszottak, s állítólag mindig szerelmes volt valakibe.  

Meg a fák, a celtiszek, amelyek négy sorban állták körül a belvárost a kör-
úton, de jutott belő lük még a mellékutcákba is, úgyhogy nem győzték söpörni  
a járdát a lehullott bogyó után."  



ZOMBOR 	 25  

Ma az ostorfák egryenként napi ezer liter vizet szívnak fel a talajból és páro-
logtatnak el árnyas, bagolycsaládoknak vadászlelt adó lombkoronájukon át.  
Már amelyikhez a beton ćs aszfalt ellenére is eljut a nedvesség. A többi rátarti  
büszkeséggel fonnyadozik, szárad el, minta darázsderekú, töksüket özvegy az  
író emlékezetében.  

Kedves Néném,  
a város felett sajnálkozva folyton Herceg János jut eszembe, róla pedig friss  

olvasmányélményem, Bányai János esszéje, amelyben Herceg Jánost, a vajda-
ságit, a magyart, az írót köszönti születésnapján. Mintha saját keserveimmel  
néztem volna farkasszemet ebben a szövegben — miként Kontra Ferenc baráti  
levelében megállapította: sokan érzik manapság Rodostóban magukat!  

Remeteségemben, itt, a végeken mi sem állhat távolabb tcSlem, minta köz-
pont, a centrum, amiben sohasem láttam többet, mint puszta lokációs behatá-
rolást. Újvidék? Szabadka? Veszprém? Keszthely? Dominó-perspektíva és  
fröccsbarátságok? Esetleg intézményes anatéma: megint csak a „haver — nem  
haver" elkülőnítб  elv alapján való látás- és láttatásm бd?  

Milyen jó kívül állni mindezen! Ugyanakkor milyen megszégyenít ő  a kapuk  
elő tt bebocsátásra várakozni!  

Szenteleky Akadémia? Avilág közeledik Sziváchoz vagy a Vajdasága magyar  
irodalomhoz? Számomra minden hely egyaránt távolinak t űnik: Szivác, Veszp-
rém, Újvidék, Keszthely, Szabadka — s még mekkora távolság feszül mind  e 
helyek között! Remeteségemben is érzem, addig nem lesz rend se a házunk  
táján, se a fejekben, amíg az irodalmat határok és központok szempontjából  
értékeljük: „Talán túl gyakran feledésbe megy, mi is a m űvészet igazi, legsajá-
tabb feladata: nem az, hogy megtisztítson, nem az, hogy vigaszt nyújtson, nem  
az, hogy mindenható módjára intézkedjék, mintha bármi is jó véget érne, mert  
nem ér jó véget semmi. Dögvész és fekély, kín és borzalom — és ha már elmúlt  
a dögvész, mi kitalálunk helyette még iszonyúbbat, még borzalmasabbat" (Elias  
Canetti). Így például kifundáljuk, hogy a kisebbségi ember vagy író más, mint  
a másik ember, vagy a másik író. Pedig történetesen mindketten azonos nyel-

. ven írnak, amely érdekes módon mindkett őnek anyanyelve is egryben. A kisebb-
ségi magyar netán a magyarságon kívüli magyar? Akkor meg mivégre vannak  
kisebbségi magyar írók? Magyarul írnak a kisebbségnek? Vagy a kisebbség  
kegyetlen egzotikumát közvetítik a többségi magyaroknak? Vagy csak egysze-
rűen: a magyaroknak? Ki kíváncsi rájuk? Még kisebbségi/többségi szaktársaik  
is elvétve. Pedig milyen szép is a kitalált formuláci б : íróink nem kisebbségi  
magyar alkotók, hanem írók, akik véletlenül magyarok és szerencsétlenségükre  
kisebbségiek. Emberek. Nem négerek és nem kínaiak. Csak emberek, és ez  a 
megállapítás érdektelenné teszi, hogy ténylegesen négerek vagy kínaiak — egyre  
megy. Csak éppen kisebbségi magyar írónak lenni fáj б? Ha valaki ezt a fájó  
helyzetet megírja, már j б  író? Vagy az esztétikai mércékkel szabott írásm ű  
eleve rossz, ha nem kisebbségi vonatkozású? Ha van kisebbségi író, akkor  
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lehet-e bármely alkotása nem kisebbségi indíttatású? Kérdések, megint csak 
számolatlanul. Válasz nincs, csak kétely. Ami el őbbre visz. 

Kedves Néném, 
Persze nem csak a magyar kisebbségi sorsa sajátságos: tegnap éppen váro-

sunkban köpködték le saját nemzettársai V. K. költ őnő t, mert verseiben nem 
a többségi nemzet hitvallásának, hanem az indiai vallási misztikumnak adott 
teret. Persze a szitkozódók a hallgatóságot is megátkozták, arra az esetre, ha 
nem távoznak a rendfenntartók által eltávolítottakkal egryetemben az orientá-
lis muzsikával és indiai teával fűszerezett rendezvényr ő l. 

Pedig egyáltalán, milyen vallású az emberi szellem? 
A másként gondolkodó bizonyára kisebbségi. Meghúzódó, remeteségbe vonuló. 

Legalábbis itt, a végeken, ahol egykoron a Biblia nyújtott vigaszt. Én már másfél 
évtizede csak Szentkuthyt olvasok. Meg néha levélben panaszolom fel a magá-
nyomban lerakбdб  keserűséget. Neked. 

Czoborszentmihály, 1994. XI. 2. 	 FEKETE J. József  

MILÁN KONJOVIĆ  AZ EGYKORI ZÖMBORRÓL 
ÉS ZÖMBORIAKRÓL 

A zombori körútról  

A sík vidéki vajdasági városok lényegében nem igazi városok. Inkább síksági  
településeknek kell neveznünk őket, ugyanis valódi oázisjelleget nyertek, any-
nyira beleépültek, „elvesztek" a végtelen síkságban. Természetesen egymás kö-
zött eltérőek ezek a városok. Zombor kiemelkedik; a kivételek közé tartozik. 
Legjobb bizonyítéka ennek a körút és a központ építészeti megoldása. Tulajdon-
képpen ez emeli ki Zombort a többi város közül, ez teszi szinte egyedülállóvá. 

A központ igazi városi jellegű  — hangsúlyozom —, síksági város jellegű . Nem 
létezik másik olyan város, amelynek hasonló központja lenne, és hasonló kör-
útja körötte, ami már szinte tökéletes sétány, belül pedig egyfajta, mondjuk, 
zenei ritmika uralkodik. Miként a zenében is adva van a f б  téma, amiből kinő -
nek a kísérő  motívumok, így a zombori körúton is a központbál „küls ő", cent-
rifugális utcák ágaznak ki. De nem akárhogy. Nem egyenesek, mind félkör 
alakú, mind kanyarog. Ezt a formát én az utcák ölelkezésének nevezem! Ez az 
egymásba fonódás adja meg Zombor intimitását, bens őséges melegét, ember-
hezszabottságát ... ez az igazi értéke! Zombor kultúrhagyományait teljessé-
gében megmagyarázza a körút okos, értelmes, korszer ű  és szakszerű  építészeti 

Őszinte öleléssel: 
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megoldása. Ez az alaprajz mindent megfontolt. Az utcák nem közvetlenül egy-
másba nyílnak, hanem mindegyik néhány lépéssel eltolódik, így amikor egy  
irányban haladunk, mindig új látvány tárul szemünk elé; Zomborban nem is  
lehet egyenes vonalúan haladni, mindig kerül ő t kell tenni, átvágni, letérni  .. . 
Föloldódik így az egyhangúság, és mennyire emberi mindez. Ráadásul nagyon  
gyakorlatias is ez az utcabeosztás: a szél soha nem fújhatja át teljes erejével  a 
várost. Mindenre gondolta tervez ő . A tervet valódi m űvész készítette!  

A bohémek  

A bohémek az első  csoportos kompozícióm. Három típust állítottam egymás 
mellé ezen a festményen, három barátomat, akikkel különböz ő  helyeken talál-
koztam; a képen ábrázolt módon, hármasban soha nem voltak együtt. 

Balról az első  Kosta Strajni ć, jellegzetes orrával, áthátó, ironikus pillantásá-
val. Talpraesett tréfamester, ugyanakkora fest ők és a képzőművészet nagy 
barátja; kitűnően ismerte huszadik századunkat, lendületet adott a m űvészek-
nek, szervezte a tárlatokat, gy űjtötte a képeket, számos érdeme tette ismertté. 
Alaposan megszedte magát, gazdag könyvtárat létesített; mit nem teremtett, 
ám mindez odaveszett, széthúzták az örökösök, az asszony családja, nagy z ű r-
zavart csapva. 

Középütt Huszár Sándor, az elvetélt költ ő . Ki tudja, honnét keveredett Zom-
borba, bohém életet élt, ko сsmábб l kocsmába vitte az útja, akár egy valódi részeges 
csavargót. Németrő l magyarosított, mert valószín űleg úgy hitte, a névváltoztatás-
sal azonnal úr is válik bel ő le. Verseket írt, pontosabban utánzatokat, leginkább 
Ady nyomán. Jó imitációk voltak ezek, de hiányzotta snját egyéni hangja, úgyhogy  
a költészetben is elveszett, akár az életben. Valami n ő  után ment fel Pestre. Az  
anyja volt is érte, de nem akart hazajönni, hanem a szeret őjével együtt kinyitotta  
a gázcsapot. A zombori katolikus kistemet őben van a sírja.  

Strajnić  és Huszár alakja gyakran megjelenik képeimen. A bohémek harma-
dik alakja a Templom utcai szomszédom, egy szláv származású magyar, akinek  
emiatt a vezetékneve is Szlavi volt. A keresztneve pedig mintha tréfát űzött  
volna ezzel az emberrel: alacsony volt, szalmahajú, púpos és dadogott, meg-
verte az élet, a neve meg mindennek ellentéte — Szilárd. Természetesen külseje  
miatt tettem meg harmadik sétálónak a képemen.  
Ők hárman mintha három külön világot jelenítenének meg. Az els ő  benyo-

más csalóka, nem csupán fest ő iségük hasonló, hanem az élet is hasonló módon  
bánt el velük. Úgy tűnt, hogy az élet játékosságát csak így, együttesen fejezhetik  
ki. Ezért állítottam őket így egymás mellé, mint egy valótlan séta és az általános  
szerencsétlenség emlékművén.  
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A  Кгхвггугб bауг  

Számos képet festettem a Kaszinóban, amit általában úgy emlegettünk, hogy  

magyпr, pedig nemcsak a magyarok jártak oda, hanem mindenki. Zomborban  

ez természetes volt. Gyerekként, meg kés őbb is, egyaránt barátkoztunk a ma-
gyarokkal, bunyevácokkal, zsidókkal, németekkel ... nem veszekedtünk, nem  

provokáltuk egymást, mert itt hagyománya volt az együttélésnek. Csak a leg-
komiszabb magyaroknak volt szokásuk „vadrác"-nak nevezni némelyeket, de 
ilyesmi csak elvétve fordult el ő . Aki pedig ilyet mondott, mindenkitő l megkap-
ta a magáét. Hasonló volta helyzet a Kaszinóban is, ahol a középosztály töl-
tötte idejét — az iparosok, a különböz ő  foglalkozást űző  tehetősebb emberek. 
A rangosabbak a Szerb vagy a Magyar Olvasókörbe jártak, ez utóbbi a mai 
gyermekkönyvtár helyén volt. 

Rendes, nyugodt hely volt a Kaszin б , de mindig izgalmasa maga módján a 
sok tarka, hosszúra nyújtott történet miatt. Leginkábba törzsvendégek von-
zottak, az unatkozó borisszák, a folyton mesél ők, a társaság ćs a társalgás tisz-
telб i. Eljártam közéjük szerszámaimmal, és békésen festettem őket. Senkit se  

. zavart tevékenységem. Egyesek még kérték is, hogy fessem le őket. Innét szár-
mazik számos portré és egyéb kép, amit a teremben vagy a kerthelyiségben  

készítettem. Gyakran ismétl ődnek rajtuk az alakok, mert ízlésemnek és fest ő i  
érdeklődésemnek megfelel ően mindiga számomra legérdekesebbeket válasz-
tottam. Így például A Bronef-asztaltársaság tagjait, vagy Vízi Sándor bácsit. 

A zombori betyárok  

A zombori betyárok című  képet ugyanolyan eljárással készítettem, mint az  
első  kompozíciómat, amelyen Strajni ć, Huszár és Szlavi került egymás mellé.  
Saját elképzelésem alapján társítottam őket, kedves környezetükben és ked-
venc pбzukban, Persze emlékezetb ő l, a benyomások alapján. Jobbról Koporsós  

Gyuri, a szoknyapecér, mellette a bölcs Đuro Voštar, majd a fáradt keresked ő ,  
Holpert Jóska. Két csöcsös n ő t festettem melléjük, szabadon megfestve, ame-
lyek inkábba vágyat fejezik ki, mint tényleges jelenlétüket a társaságban. Mel-
lettük, a jobb oldalon állnak a zombori Városháza oszlopai, a másik oldalon  
a Megyeháza tornyai, a város két jelképe.  

Ily módon gyűjtöttem egy helyre néhány alakot és motívumot, habára való-
ságban nem voltak együtt, nem ültek egymás mellett, sem a Városháza, se  a 
Megyeháza nem a képen bemutatott viszonyban áll egymással. Lényegében  
tehát minden autentikus, ugyanakkor minden szándékosan elmozdított, ösz-
szezavart, hogy a történésnek más színhelyt adjunk.  

FEKETE J. József fordításа 	 Lejegyezte Min o VUKSANOVI Ć  
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A BECSKERÉKI FŐTÉR ÉS KÖRNYÉKE  

KALAPIS ZOLTÁN  

Bánáti utaim egryik gyakori végállomása volta becskeréki f ő tér és környéke,  
a történelmi városmag, ahol minden számomra fontos intézmény úgymond  
„kéznél" van: a történelmi levéltár, a múzeum, a városi könyvtár helytörténeti  
részlege, a Bánáti Apostoli Kormányzóság okmánytára, amely id őközben át-
alakult püspöki archívummá.  

Amikor a kora reggeli órákban megérkeztem „munkahelyemre" — negyed-
órácskával az intézmények nyitási ideje el ő tt — ,  újra meg újra barátkozni próbál-
tam a jól ismert térrel, de a közeledési szándék szabályszer űen dugába dőlt a  
neobarokkos és klasszicista épületegyüttesb ől hivalkodóan kiágaskodб, kockasze-
rű  irodaház megpillantása után. Az oda nem ill б, víztoronynak is használt épület  
látványa minden alkalommal „leborított", elkedvetlenített, szinte taszította térr ő l.  

Hogyan is került a csizma az asztalra?  
Van már harminc esztendeje annak, hogy kimondták a halálos ítéletet  a 

belváros felett. Akkoriban az a nézet kerekedett felül, hogy a centrumban nem  
alakult ki egységes stílusú, értékesebb épületegyüttes, amelyet érdemes lenne  
megőrizni. Így aztán csaknem az egész fő tér és a belőle kiágazó főutca is le-
bontásra várt. „Az új nem alkalmazkodik a régihez" — hirdette harsányan az  
akkori városrendészeti terv.  

Azok azonban, akik szerették városukat, összefogtak, és megmentették. Igaz,  
a Tartományi Műemlékvédő  Intézet megállapítása szerint erre késve került  
sor, azaz csak akkor, „amikor egyrészt a környezet megbontására irányuló kez-
deményezések és akci бk drasztikus méreteket öltöttek, másrészt pedig, amikor  
a nyilvánosság és a szakkörök tudatára ébredtek, hogy a devasztálást erélyesen  
meg kell akadályozni ..."  

Igyekezetük nem volt hiábavaló: 1968-ban meg 1972-ben ötvenegy f ő téri és  
főutcai házat műemlékké nyilvánítottak, úgyhogy csaknem az egész belváros  
védelem alá került. Talán nem is annyira az épületek szépsége, hangulata miatt  
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kapott kegyelmet, hanem azért, mert gy őzött egy korszer ű  szemlélet, amelynek  
tartalmát a m űemlékvédelmi szakemberek velencei világtalálkozóján így fogal-
mazták meg: „A m űemlék fogalma alatt nemcsak az elszigetelt építészeti alko-
tás értendő , hanem a keret is, amelybe beleilleszkedik. Nem lehet elválasztani  a 
környezettől, amelyhez tartozik, és a történelemt ő l, amelynek tanúja. Műemléki  
értékként kell elismerni mind a nagy építészeti együtteseket, mind a szerény m ű-
veket, amelyeknek a múló idő  kulturális és humánus jelent őséget adott."  

A sivár fő téri irodaház ilyen megvilágításban nemcsak egy újabb kori barbariz-
mus jele, hanem egy sajátos, nem is olyan burkolt többségi türelmetlenségé is, 
amely elsöpörne minden emléket, ami nem az övé, amely kiradírozná, nemkívá-
natossá tenné a történelemnek egy-egy fejezetét, illetve csak azt mentené meg, 
ami abból az övé volt. Enyém, tied, övé — milyen gyilkos fogalomtár egy többnem-
zetiségű  vidéken, ha nem párosulta mindenkiét magában foglaló mienkkel. 

Nem tudom, mondjam-e: nemcsak becskeréki jelenségr ő l van szó, az egy-
nemzeti átfed б  hatás mindenütt uralkodóvá vált, de itt, Zrenjaninban, mintha 
jobban kiütközne, kinagyított formájában jelentkezne. 

A történelmek a mi tájainkon általában kizárják egymást, az egyik kerekedik  
felül a másik rovására. Külön is íródnak, ami talán nem is baj — hogy is lehetne  
ezt másképp —, de az már igen, hogy ezt nem követi a tudományos szintézis, „közös  
dolgaink" dokumentált, higgadt, többé-kevésbe objektív közös feltérképezése. Et-
től most nagyon eltávolodtunk, csak elválasztó árkok mélyülnek tovább .. . 

A történelmek örökös viaskodásának a sebeit a becskeréki f őtér is magán 
viseli, a forradások az emberi lelkekben szintén nyomot hagytak. 

Ott valahol, ahol mosta süllyesztett medencés szök бkút van, valamikor már-
ványtalpas ércszobrok álltak. „Kiss Ernd szobrát, amelyet 1906-ban állították 
fel, 1920-ban ledöntötték — olvasható az 1966-ban kiadott Zrenjanin-monog-
ráfiában. —Helyébe I. Péter királynak emeltek emlékm űvet 1928-ban. A német 
megszállók ezt 1941-ben megsemmisítették. Ugyanezen a helyen, 1952-ben le-
leplezték Žarko Zrenjanin néph ős szobrát, amelyet 1964-ben áthelyeztek a  
társadalmi és politikai szervezetek székháza elé, ahol ma is áll."  

Miután szobortalanná válta f ő tér, sokfajta elképzelés született arról, hogy  
kinek is emeljenek ott emlékművet. Közben tovább tartotta történelmek most  
már nyilvánosan is szított küzdelme, régi mitológiák támadtak fel, s ezeket oda  
is igyekeztek átplántálni, ahol korábban gyökértelenek voltak.  

A rigómezei csata évfordulója kapcsán kialakult eufóriában, a tarajos hullá-
moktól sodortatva a községi képvisel ő-testület döntést hozott, hogy a fő téren  
szobrot emel Stevan Lazarevi ćnak, az ország nélkül maradt címzetes szerb  
fejedelemnek.  

Uroš királlyal kihalta Nemanja-ház utolsó egyenes ági leszármazottja, Lázár  
fejedelemmel viszont — aki egyébként n őágon kapcsolódott a Nemanji ć-nem-
zetséghez — az ország is odaveszett a tragikus rigómezei csatában. Stevan La- 
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zarevi ć, az ütközetben elesett vagy kivégzett Lázár kenéz fia, már messze esett 
mind a dinasztiától, mind az országlástól. A török szultán vazallusaként a 16-
farkas zászló alatt vitt részt a hódító háborúkban, majd gardát cserélve Zsig-
mond király hűbérese lett, s ennek fejében, meg a Duna menti várak átenge-
désével (Galambóc, Szendrб) kiterjedt birtoktesteket kapott Debrecen, Szat-
már, Nagybánya és Becse táján. A Zsigmond-kori új arisztokrácia kiemelt rétegé-
be olvadt be: a középkori magyar állam hierarchiájának сѕúcsán álló 24 sarkantyús  
báró egyike lett, a Garai—Cillei liga tagjaként leginkábba vagyonszerzésben t űnt  
ki. Kiváltságainak megőrzése végett hol a királlyal, hol a szultánnal paktált, s ezek  
a pálfordulásai olykor olyan színezetet is kaptak, hogy a két nagyhatalom között  
&rlődő  Szerbián próbált segíteni. Nem is kellene talán ezt elvitatni t ő le, bár az  
ingatlanok gyűjtésében sokkal, de sokkal ügyesebbnek bizonyult  .. . 

Bánáti „honosításának" alapját alighanem az képezi, hogy szolgálatai elle-
nében Becse vára mellett megkapta e vidék középkori településeit is, ígry Szent-
királypusztát (Törökbecse mellett), Újfalut, Szentandrást, Árácsot, Banzalhi-
dát (Basahíd), Becskereket, Aradot (a mai Aradác), Boldogasszonyfalvát és  

más lakott helyeket.  
Egyébként semmi köze sincs sem a városhoz, sem a vidékhez. Vele nem is  

egy vitatható történelmi személy kapna szobrot, hanem egy beteges, túlf ű tött,  
nemzeti kizárólagosságba torkolló történelemszemlélet.  

Az ügy pillanatnyilag holtponton van, részben a pénzhiány, részben az  
ötlet megkérd őjelezése miatt is. Újabban ugryanis ismét I. Péter király emlék-
művének helyreállítása a beszédtéma.  

J6 lenne már túl lenni a szoborváltogatások korán, lehet ő leg úgy, hogy az új  
emlékmű  a történelmek mesterséges szembeállítása helyett a megbékélést  
szolgálja. De addig is legalább a kiszikkadt fő téri szökőkutat kellene m űköd-
tetni, mintegy igazolásul, hogy lám, a város nemcsak a világmegváltó eszmékkel  
foglalkozik rendületlenül, hanem a kedvre derítő  apró ügyekkel is. Ne feledjük,  
a sugárban magasba lövellt víz csobogása csitít és pihentet.  

A két háború közt felemelt királyszobor visszaállítása újra id бszerűvé tenné  
a városnév kérdését, amely körül már eddig is sok csatározás folyt.  

Ott, ahol a mai városháza, azaz a régi megyeháza áll, nemcsak az egykori  
becskeréki vár falai húzódnak meg a föld alatt, hanem egy avar kori őrtorony,  
az úgynevezett becse maradványai is. Egyes vélemények szerint épp err ől kapta  
a nevét. Mások viszont úgy tudják, hogy egry hasonló jelleg ű  törökbecsei erG-
dítmcnyről nevezték el, ugyanis az ottani becsének itt volta kereke, azaz az erdeje.  
Egy harmadik vélemény szerint — s ez a legáltalánosabban elfogadott —, a város  a 
Becse-Gregor nemzetség nevét őriпe meg, azaz az első  ismert birtokosok galádnevét.  

Akárhogy is történt, a település nevét el őször egy latin nyelvű  okmány em-
lítette 1331-ben, magyarul pedig egry becsei minorita szerzetes, Pomin бczky  
Fülöp írta le az 1520-as években, amikor imakönyvének bels б  borítólapjára  



BECSKERÉK 	 33  

bejegryezte a következ ő  mondókát: „Bátya, bátya, mely az út Becskerekére? /  

Uram, uram, ez az út Becskerekére."  

Az, ami hatszáz évig jó volt, a mi dics ő  és drágalátos XX. századunkban  
hirtelen alkalmatlanná vált: Nagybecskerek 1935-t ől Petrovgrad lett (I. Péter  
királyról), 1941-tő l hivatalosan Grossbetschkerek, 1944-t ő l újra Petrovgrad, 
1955-tб l pedig Zrenjanin (Žarko Zrenjanin néph ősrő l). 

A rendszerváltással a városnév újra alkalmatlanná vált, s ez nagy gondot okoz 
a városatyáknak. Visszatérni az el őbbi elnevezések egyikére, ez látszik a leg-
célszerűbbnek. Igen ám, de melyikre: a húszéves múltra visszatekint ő  Petrov-
gradra vagy a hatszáz éves Becskerekrc? Többségi szemmel nézve legkézenfek-
vőbb megoldás az el őbbi, de mi legyen akkora régivel, a hagyományosabbal? 
Nyíltan vallják be, hogy csak azért nem j б , mert magyar eredet ű ? 

Kész abszurdum! Vagy talán csak fogas kérdés, amit — a városvezet ők észjá-
rását követve —egy negyedik városnévvel át is lehetne hidalni? 

Hasonlóan fonák helyzet alakult ki az új utcanevekkel is. Ha történetesen Ber-
nard Shaw feltámadna, és Becskerekrc kerülne, semmilyen támpontja nem lenne 
a tájékozódásra. Amikor Dublinb бl átköltözött Londonba, a Dickens-regények-
ben feltüntetett utcanevek alapján igazodott cl a világvárosban. Itt ilyesmire nem 
lenne esélye, de talán nem is olyan nevű  városba érkezne, ahová indult, a földrajzi 
neveket nálunk ugyanis olyan sűrűn váltják, mint ember a gatyáját. 

Olvasom az újságban, hogy hamarosan még hatvan—hetven utca nevét ke-
resztelik át. Ady Endre már áldozatul esett, mosta kültelki „gyanús" nev ű  
utcákat veszik számba. A Strossmayer utca is indexen volt, csak egy fels őbb 
helyrő l érkezб  intervenció mentette meg. 

Az intézmények is a névcsere korát élik. A Szervó Mihály és a Szécsényi 
János helyi közösséget egryesítették, s Dositej Obradovié nevét kapta. A Vla-
dimir Nazor iskolát Jovan Cviji ćrő l nevezték el. 

A rendszerváltás mintha kapóra jött volna, hogy a városból eltüntessenek 
mindent, ami idegenül hangzik, ami nem szerb .. . 

A vajdasági városok közül itt cserél ődött ki legjobban a lakosság: több mint 
felének Zrenjanin nem szül ővárosa, hanem választott lakhelye. 

Az etnikai kép megváltoztatásának igénye — ilyen vagy olyan el őjellel— lega-
lább százéves múltra tekint vissza, de kimutatható már jóval korábbról is, ez a 
térség minden korban egy nagy átjáróhely volt. 

Az 1890-es népszámlálás szerint a városnak csaknem 22 000 lakosa volt, ezek 
közül 7969 szerbnek vallotta magát (a népesség 36,33 százaléka), 7874 német-
nek (35,89) és 5116 magyarnak (23,78). 

Tíz év múlva, 1900-ban, a város 26 000 l аkója közül 9288 magyar (a népesség 
35,1 százaléka), 8091 szerb (30,6) és 8055 német (30,5). 

A „magyarosodás" eredményét így kommentálta egy korabeli szerz ő : „ ... Az 
elmúlt évtized alatta magyarság 4172 főnyi szaporulatot mutat. . . Ez óriási 
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javulást térmészetesen nem lehet természetesnek neveznünk, hanem onnan 
Van.. . hogy a kincstár területén a kormány 400 magyar családot telepített 1e. 
A németség, s a szerbek csekély szaporodása onnan van, hogy az el őbbiek 
körében nagy volt ez időben aHorvát—Szlavon országba való elvándorlás, ahol 
olcsó pénzen vásároltak földeket; az utóbbiak szaporodása pedig azért oly cse-
kély, mert szegénységüknél fogva náluk nagyon er ős a halálozás" (Szentivónyi 
Ferenc: Becskerék város fejlődése és jelentősége, Budapest, 1911). 

Ez a trend folytatódott az elkövetkez б  évtizedben is, úgyhogy a magyarság 
számaránya tovább növekedett, de ez a folyamat az els ő  világháborúval meg-
tört, 1918 után pedig ellenkez ő  irányúvá vált, a fogyatkozás azóta tart. 

Az etnikai kép ennek folytán teljesen megváltozott: a lakosság 75-80 száza-
léka ma már szerb, a magyarság aránya a tíz százalék körül ingadozik, a német-
ség szinte teljesen elt űnt. 

A magyarosítási hullám eredménye a századforduló el бtti és utáni néhány 
évtizedben csekély, úgy is mondhatnánk, hogy kismiska volt ahhoz képest, ami 
az elmúlt évtizedekben lejátszódott, beleértve a testvériség—egység, az egyen-
jogúság idбszakát is. 

A „visszacsapás" folyamatossága szépen kimutatható az elmúlt hetven év-
ben, s valószínű leg eltart az ideális etnikai kép kialakításáig. 

A főtér mindeddig az áruforgalom és a közlekedés szolgálatában állt. Ko-
rábban csendjét a fiákerek, a hintók kett бs, illetve négyes fogata törte meg, 
olykor az ökrös szekerek csikorgása is. Hetente kétszer, kedden és pénteken, 
piacnap volt, ekkora kofáktól volt hangos, a siet ő  polgár pedig a gyümölcs-
kosarak, a zöld áruval felpúpozott asztalok között botladozott. Ide futott be 
a helyi érdekű  keskenyvágányú vasút szerelvénye, amelynek mozdonya egy 
korabeli leírás szerint „sistereg, csilingel és ontja a füstöt". Gyakori látvány 
a kerékre szerelt lovas lajt, a lapos kádakkal megterhelt szamár: a Begáról 
szállítják házhoz az ivóvizet. 1894-ben a városi rend ő rkapitány „rendeletben 
hagyta meg Nagybecskerek kávéház-tulajdonosainak és vendégl őseinek, hogy 
helyiségeikben csakis szűrt Bega-vizet szolgálhatnak ki ivásra". 1890-ben a 
fő téren fúrták az els ő  artézi kutat is. 

A „vízhezkötöttség" hagyományát ma az idétlen fő téri víztorony őrzi. Min-
den más Persze gyökeresen megváltozott: a teret a vesztegl ő  és a pöfбgб  ma-
sinák árasztották el, olykor még a járdáról is letaszították a járókel б t. 

Ez idő  tájt készült el a közeli új vesztegl őhely, az autókat most már véglegesen 
kiparancsolják a központból, úgyhogy őfelsége, a gyalogos végre birtokba veheti 
a főteret. Nagyobb életteret kapa diákság, a hazatér б  dolgozó, a gyermekes mama, 
a városházára siet ő  polgár, a színházi közönség, a vidéki vásárló, a templomba 
menő  hívó, a városi könyvtár olvasója, a szálloda vendége, a ráér ő  nyugdíjas. 

Sokan szívesen odakanyarodnak majd, mivel több lesz a leveg ő , a fény .. . 
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Ha a bámész idegen a városháza elé áll, háttal a bejárathoz, akkor balra a 
zömök testű  plébániatemplomba ütközik a tekintete. Itt egyébként minden 
időben imaház állt, így a török korban egy mecset díszelgett. Mellette, Pet б fi 
szavaival élve, „két ház, hol a pap és az uraság lakott", azaz a parókia és a volt 
Demkó-ház, a mai városi könyvtár épülete húzódik meg. 

Jobbra a Bégára visz az út, a Kishíd felé. A Toгontá/ írta 1913-ban, hogy itt 
van „ama palotacsoport, mely gyönyörű  perspektívájával a legmodernebb vá-
rosoknak is dicséretére válna". A kissé túlfű tött cikk írójának látószögében 
benne volta megyeháza, a közgazdasági iskola, a múzeum mai épülete — sok 
egyéb mellett itt ő rzik Arsa Teodorović , Konstantin Dani! és Aleksandar Se-
kulić  vásznait, itt kapott helyet Wanyek Tivadar hagyatéka is —, de még a túlsó 
parti gótikus református templom meg a törvényszék masszív épülete is. Alig-
hanem a folyóval két részre osztott, a Kishíddal pedig egybekapcsolt épület-
együttes látványa ihlette meg azt a becskeréki lokálpatriótát, aki a várost el ő -
ször nevezte meg Bega-parti metropolisként. Ezt el ő legezett bizalom jeleként 
is vehetjük egy lelkes polgár részér б l, de az elvárást a város mindmáig nem 
váltotta be. Megmaradt tipikus síksági településnek: a városias jelleg továbbra 
is fő leg a központi magra s egy—két peremvidéki új negyedre korlátozódik, 
amelyet nagy terület ű  falusias burok vesz körül. S nem is Bega-parti már, ha-
nem tóparti, mivelhogy az ipari szennyvizet gyűjti folyót mesterséges tavakkal 
váltották fel, de ennek él ő  vízzel való ellátása eredménytelen maradt. 

Úgy is mondhatnánk, hogy csöbörbő l vödörbe estek. A világvárosi jelző  Pe-
dig még várat magára .. 

A fő tér mindenütt a világon egy kicsit kirakat is: a legszebb paloták és ima-
házak együttese. 

Becskerék centrumában egyetlenegy építészettörténetileg számon tartott köz-
épület áll: az egykori megyeháza, a mostani városháza. Lechner Ödön tervei 
szerint készült 1885 és 1888 között Fischer József megyei mérnök egyik koráb-
bi épületének felhasználásával, illetve átépítésével. Ezzel az épülettel már pi-
edesztálra lépett, ett ő l kezdve olyan műveket alkotott, amelyek nélkül elkép-
zelhetetlen a magyar építészet története (a kecskeméti és a szegedi városháza,  

a kőbányai plébániatemplom, az Iparm űvészeti Múzeum, a Földtani Intézet és  
a Takarékpénztár épülete). A szecesszió legnagyobb mesterének nevezik, de  
az építészeti forma, szerkezet és tartalom szempontjából ennél többet is adott.  

A becskeréki megyeháza esetében alkalmazta el бször tetбfedésre a lechneri  
architektúra egyik kés бbbi, igen jellegzetes jegyét: a mázas kerámiát. E színes  
cserepek alatt zajlotta város közélete az elmúlt évszázadban. (Egy egészen friss  
újsághírbál: „A becskeréki városházáról elt űnt a többnyelvű  felirat. Nem du-
hajkodó fiatalok távolították el, hanem a gбgös hatalom. Annak ellenére, hogy  
a község alapszabályában még áll, hogy a szerb, a magyar, a román és a szlovák  
nyelv hivatalos ebben a környezetben.")  
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A neoromán stílusú nagytemplom uralja a főteret, de építésztörténeti jelen-
tősége nincs arányban méreteivel. A m űvészettörténet azonban jegyzi, mert 
egyik oltárképét Székely Bertalan festette. A mester 1869-ben jegyezte fel nap-
lójában: „ ...oltárkép Becskerék városi temploma részére, 600 forint." Ugyan-
ebben az évben a Becskereker Wochenblatt is közölte az egyháztanács jelentését, 
amelyben ez a tétel is szerepel: „A főoltárképet a híres Székely Bertalan fest őmű -
vész készítette 600 forintos árban. További kiadások: egy rémfa és egy rolni vászon 
35 forint, azaz összesen 635 forint, amely teljes összegben kifizettetett." 

A plébánia iratai között nincs nyoma vásárlásról, de nagy a bizonytalanság 
akörül is, hogy a két mellékoltár képe közül melyik a Székely Bertalané, mi-
velhogy nincs aláírva. Legtöbben a Madonna a gyermek Krisztussal című  fest-
ményt tulajdonítják neki, bár a másik, a Szent Jakabot ábrázoló vászon mintha 
közelebb állna stílusához. Az apostol kissé hátravetett fejtartása az ismert, s 
sokszor reprodukált önarcképének konok elszántságára emlékeztet. „A leg-
fontosabb a fej beállítása — írja egy helyütt a mester is. — Minthogy a kés őbbi 
mű  hatása fő leg ettő l függ ... Alljon a fej a lap közepén, de a középnél maga-
sabban ... A fővilágosság lehető leg a lap közepére jusson ..." 

A művészettörténészek persze már régen megoldhatták volna a talányt, ha szív-
ügyüknek tekintenék az „apróságokat" is. Ilyen esetekben lehet csak igazán meg-
érezni a jugoszláviai, illetve szerbiai magyar képtár kutatómunkájának hiányát. 

A főtér többi épületének nincs különösebb építészeti jelent ősége, csak a 
bennük székelő  intézmények adnak nekik némi patinát, minta múzeuma szép 
sarki háznak, az egykori pénzügryórség épületének, illet ő leg a Toša Jovanovič  
Színház és a Madách Amat őrszínház együttese a teátrummá átalakított egykori 
gabonaraktárnak, vagy éppen mondvacsinált fontosságot, minta Rózsa Szál-
lónak, illetve a Hotel Vojvodinának, amely a századforduló el őtt Lauka Gusz-
táv szavai szerint „a lejárt tekintélyek, okleveles ügyvédek, orvosok, mérnökök 
és gyógyszerészek, acclimatizált kucséberek, bevégzett földesurak, kétségbe-
esett peresfélék, fakeresked ők, kukoricza- és buzaliferánsok, szerb, német és 
magyar poéták ... tanyája volt", a hetvenes évek elején pedig Lepa Brena 
énekesnő i pályafutásának kiinduló állomása. 

A főtéri intézményekben sok kedves és szolgálatkész segít őtársra találtam. Az 
egyik a néhai Géczy Tibor volt, a teológiai és a jogi tudományok doktora, a Bánáti 
Apostoli Kormányzóság vezetője apostoli protonotarius címmel. Együttm űködé-
sünk a hetvenes évek legvégén és a nyolcvanas években vált szorossá, amikor ő  
már lemondott minden címérő l és tisztségérб l, csak a kormányzóság irodavezető -
jének tisztét látta el. Az ateista és a hív ő  munkatársi kapcsolatát a közös érdekl б -
dési terület, a múlt kutatása tette gyümölcsöz ővé, de talán az is, hogy „lebukott" 
emberek voltunk: nekem a párttal volt konfliktusom, neki meg az egyházzal. Err ől 
azonban nem esett szó közöttünk, talán tapintatból, habár kerül ő  úton kölcsönö-
sen informálódtunk „viselt dolgainkról". 



BECSKERÉK 	 37  

Az előzetes telefonálás után rendszerint reggel fél nyolckor találkoztunk a  

kormányzósági hivatal fő téri épületében — a bánáti püspökség mai palotájában  

—, én leadtam a „rendelést", ő  pedig megígérte, hogy a levéltárban utánanéz a  
kért adatoknak. Néhány nap múlva már jött is az értesítés, ő  még nálamnál is  
szorgalmasabb levélíró volt. „Van nekünk egy buzgó, ügyes történetíró-pa,  

punk, Maier Andreasnak hívják — írta egyik levelében —, Opovón m űködik. O 
állította össze a középkori bánáti települések térképét, amelyb ő l a mellékelt 
részt lefénymásoltam Önnek." E térkép és más írásbeli közlés alapján meg 
lehetett állapítani, hogy a mai Magyarszentmihály helyén a középkorban egy 
Csánki Dezsб  által is említett (Mаgуагоrszág történelmi földrаjzа  а  Hun)'adiak  
korábаn, 1894) Szentdemeter település létezett, amit a szerbek Sveti Mitarnak 
neveztek, majd ennek magyar átvételéb ő l keletkezett a ma is él ő  Mitrapuszta, 
amelynek eredete mindaddig titok volt el ő ttünk. 

Gyakori levélváltásunk során szinte minden alkalommal egy-egy homályos kér-
désrő l fellebbent a fátyol. Annak idején megosztottam vele gondjaimat a Bartók 
család bánáti kapcsolatainak felgöngyölítése kapcsán is. Kérésemre megküldte 
nekem a Csanádi püspök 1837. évi pernyei látogatása során elkészített Visitatio 
Canonicának a hitelesített másolatát, amelyben háromszor is szerepel a nagy ze-
neszerző  első  bánáti ősének, Bartók Jánosnak, a csernyei nótáriusnak a neve. De 
feltárt nem egy tényt a család becskeréki tartózkodásáról is. 

Sok ismeretlen, csak az egyházi levéltárban található adatot kaptam t ő le Kiss 
Ernőről, Damjanits Jánosról, Gozsdu Elekről, dr. Brájjer Lajosról, de Fehér-
tóról, a tбbai telepítésrő l, a temesбri (stražai) kutatásaiból, meg hát sok hasz-
nos értesülést is a lappangó vagy elt űnt anyakönyvekrő l, a historis domusokról, 
a plébániai könyvtárak állományáról. 

Egyszer biztattam, hogy ismereteit publikálja is. Ugyanis az volta szokása,  

hogy minta falusi búcsúk meghívott lelkésze a levéltárban tallózott adatok  

alapján alkalmi prédikációiban kitért a helyi plébániatörténetre is. „Így tettem  

ezt Törökbecse, Écska, Lukácsfalva, Csóka, Feketetó és Magyaresernye eseté-
ben. Szakszerű  feldolgozáshoz nem volt eddig sohasem id őm" — közölte válaszá-
ban. Majd hozzáfűzte a következőket is: „Van azonban a lakásomon valami, ami-
ről nemigen szóltam eddig senkinek. »Emlékezéseim« címet adtam ennek az id ő -
közben könyvvé dagadt fizetnek. El őszedtem ezt a füzetet, és megvallom, még 
engem is elszórakoztatott a sok esemény, amelynek átél ője vagy inkább átszenve-
dője voltam. Mégis, ezt a füzetet nem adhatom oda senkinek, mert sok olyan 
esemény is van benne, ami bizony nemigen szolgál az egyház épülésére ..." 

A hetvenéves id. Oldal István a századforduló éveiben még naponta átkocsi-
zott hintajával a fő téren, behajtott az onnan kiágazó Gizella-rakpartra, s egy 
közeli, frissen épített, tet ővilágítású „üvegszalon" elő tt állt meg (a mai piac-
térrel szemben), s öreges szuszogással kotorta el ő  zsebébő l a kulcsot, átadta a 
rá már várakozó segédek egyikének, aki aztán kizárta a boltajtót. 
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Elsó műhelyét 1854-ben nyitotta meg a város másik felén, de a kutatók csak  
tíz évvel ezelő tt mutatták ki, hogy az ő  „fényirodája" volt az els ő , állandó  
jellegű  fényképészeti mű terem az egész régi Jugoszlávia területén. Ez az adat  
a szerb fényképészet történetébe is bekerült, úgyhogy fotótörténeti jelent ősége  
ma már aligha vitatható.  

Igen ám, de senki sem próféta a saját hazájában. Zrenjanin eddig még  a 
kisujját sem mozdította, hogy emlékét meg őrizze, netán tartóssá tegye. Leg-
utóbb is, a becskeréki fényíró jelentkezésének 140. évfordulója alkalmából ren-
dezett kiállítást nem Oldal István nevével fémjelezték, hanem egry egészen sem-
leges címmel (A fotográfia 140 éve; régi mesterek munkái) nyitották meg.  
Portréja ugyan rákerült a katalógus címoldalára, de az már nem derült ki, hogy  
valóban kit is ábrázol. Ilyenkor mindig b űnös gondolatok rajzanak 116: vajon  
az emberek ennyire nem értenek a dolgukhoz? Ha történetesen Stevan Strana  
a neve, akkor nagyobb becsben lett volna?  

A tiszteletlenség netovábbja, hogy a kiállítást szervez ő  Ranko Savčić  saját  
képeit is besuszterolta a régi mesterek közé, akiket id. Oldal István és ifj. Oldal  

. István képviselt képeivel, az egészen esetlegesen beiktatott Đura Roknić  mel-
lett. Csak ó tudhatja, hogy egy szép kezdeményezést miért kellett ennyire el-
rontania, egy tiszta ügyet elmismásolnia, kotyvalékként tálalnia. Pedig a közön-
ségnek még sohasem volt alkalma ennyi eredeti fényképet látnia a két Oldaltól.  

Talán a 150. évforduló alkalmából sikerül majd tisztességesen megemlékezni  
id. Oldal Istvánról, a fotótörténet igazi nagyságáról, meg a nyomdokain haladó  
ifj. Oldal Istvánról is.  

NAGY IS VOLT, BECSES IS, KEREK IS  .. . 

Sorok az egykori Nagybecskerekrг'l  

NÉMETH FERENC  

A század elsó éveiben ötlötték ki pihent esz ű  tréfacsinálók, hogy az ezüst 
ötkoronást Nagybecskerelcnek nevezzék el. A Bega-parti város neve ugyanis 
teljesen fedte a pénzérme mindhárom tulajdonságát: hiszen az nagy is volt, 
becses is, kerek is. S hogy még érdekesebb legyen a dolog, a közvélemény 
fogékonynak is mutatkozott e tréfás átkeresztelés befogadására. Méghozzá 
úgy, hogy fordítva is alkalmazta, ötkoronásnak nevezve el Nagybecskereket! 
Az élcelődők 1904 őszén azután próbára is tették az országos postahivatalt. 
Levelező lapot adtak fel, amelyen a helységnév helyett csak ennyit írtak be: 
Ötkoronás. S a furcsa levelező :ap, láss csodát, 1904 szeptemberében meg is 



BECSKERÉK 	 39  

érkezett a címzetthez! Az esetr ő l a postának kijáró dicsérő  szavakkal egyetem-
ben a Torontи l is hírt adott, példázva a város népszer űségét. S ha most vissza-
tekintünk Becskerék eseményekben gazdag múltjára, jómagunk is helyesl ően 
rábólinthatunk: valóban nagy is volt, becses is, kerek is .. . 

Az igazság kedvéért el kell mondani azonban, hogy a múlt században azért 
volt benne valamiféle kétlakiság. Egryrészt megyeszékhely volt, tehát adminiszt-
ratív központ, s a város fő terén terpeszked ő  díszes megyeházban igencsak nyü-
zsögtek a földbirtokosok és hivatalnokok meg az ügyintézést sürget ő  ügyfelek, 
ami kissé nagyvárosi színt kölcsönzött neki, másrészt Becskerék lényegileg egy 
tíz-egynéhány ezer lakosú, többnemzetiség ű  kisváros volt, a vidékiség minden 
ismertetőjével. Többnyire keresked ők és kézművesek lakták. Az 1820-as évek-
ben tizenhárom céhe volt, megannyi keresked ője, és élénk víziközlekedése. A 
Begának rendkívül nagy jelentősége volt, különösen a nagykikinda—nagybecs-
kereki vasút megépítése el ő tt (de később is!) a gabona- és áruszállítás lebo-
nyolításában. A Bega partján sok megépített raktár várta az érkez ő  árut. Ke-
resett foglalkozás volt akkortájt a hajó- és uszályvontatás, jól jövedelmezett a 
zsákkölcsönzés, ugyanakkor festő i volt végignézni, hogy a becskeréki fakeres-
kedбk ügyes megbízottai hogyan úsztatják le a folyón a többtonnányi farönköt, 
amely néha a fél Begát is beborította. Látványos volt végigszemlélni azt is, 
miként emelik fel a hídő rök a fából készült Bega-hidak mozgatható (középs ő ) 
részét, hogy utat engedjenek a nagyobb uszályoknak. (Ez egyébként egészen 
1904-ig, a vashidak felállításáig így volt.) 

A múlt század legelején az egykori becskeréki várnak már nem volt látható 
nyoma (a nyolcvanas években az új megyeház építésénél bukkantak csak rá 
falmaradványaira), ám a megyeház udvarának egyik szegletében Bárány Ágos-
ton tanúsága szerint még ott díszelgett a török id ők emlékeként egy valóságos 
dzsámi, amelyet azután lebontottak. Az 1830-as, 40-es években a fejlett keres-
kedelem és áruszállítás miatt s a megyeszékhely igényeinek megfelel ően több 
vendégfogadó is volta városban. A két legismertebb az idd tájt a Fekete Sas 
és a Fehér Hajó volt. Becskeréknek már akkor volt egy felismerhet ő  jellegze-
tessége: puttonyos szamarakkal szállították a Bega vizét! Még a múlt század 
végi képeslapokon is megtaláljuk őket az alábbi, hízelgő  felirattal: „Nagybecs-
kereki vízvezeték." Természetesen akkora becskerékiek még a Bega-vizét it-
ták, s abból is főztek. A vízhordó szamarak gazdái a város legtávolabb es ő  
részébe is aprópénzért szállították. Ezt a vizet odahaza az óvatosabb fogyasz-
tók még egyszer megsz ű rték, természetes sz űrdvel (többszörös kavics- és ho-
mokréteg), csak utána fogyasztották. S volta városnak egy kedves helye is, egy  

népkert kaszinóval és kádfürd ővel, amelyet Plank-kertként ismer(t) mindenki,  

s amely Plank Ferenc egykori becskeréki gyógyszerész emlékét drzi. Valamikor  

„választott polgár" és „tanácsnok" volt, s 1848 el őtt adományozta a városnak 
az akkor még tekintélyes kiterjedés ű , gondozott és ápolt parkot. A sors kés őbb 
úgy hozta, hogy a nagylelk ű  becskeréki gyógyszerész elkerült a városból, nagy 
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utazásokat tett, régiségeket gry űjtött, több sikertelen vállalkozásba kezdett, és sze-
gény emberként fejezte be életét. Egerben hunyt el a nyolcvanas években, s még  

temetkezési költségeit is egyik ismer őse fedezte. A Plank-kerti kaszinó egyik he-
lyiségében kapott helyet 1846-ban az els ő  becskeréki „kisdedóvó intézet".  

Az 1807. évi katasztrofális t űzvész utána város felvirágzására, intenzívebb  

polgárosodására valamikor az 1840-es években került sor. A reformkor lendü-
letében Becskerék már szemrevaló város volt. Fényes Elek írta 1839-ben, hogy  
„Nagy-Becskerék igen csinos város s főhelye Torontál vármegyének, a Bega  .. . 
haj6kázhat6 folyóvize mellett. (...) Házai nagyobb részt cseréppel fedettek és  
utcái is elég rendesek. Van benne 5 templom, vármegyeháza, mellyben tartja  
Torontál közgyű léseit és törvényszékeit; posta és sóház hivatal, 2 casino, szín-
ház, 2 patika, sörház. Népessége 15.544 lélek, kik közt 3.968 katholikus, 604  
evangélikus, 66 református, 10.398 n. e. óhit ű , 508 zsidó. Nyelvökre nézve rá-
czok, németek, magyarok, oláhok, tótok, bolgárok. Kereskedése gabonával,  
szarvasmarhával s nyers b őrökkel felette nagy fontosságú; mesteremberei szá-
mosak; (...) Epreskertje legszebb a megyében; erd őcskéje is van." Menczer  
Lipбttбl tudjuk, hogy „Nagybecskereknek már 1840-ben is, talán még jóval  
elóbb is, jómódú, sok tekintetben értelmes és így önálló gondolkodásra szokott  
polgársága volt, amely ennélfogva, hogy Nagybecskerek Mária Teréziától nyert  
szabadalom folytán rendezett tanáccsal és kés őbb saját polgári törvénykezéssel  
(városi verbális bíróság) bírt, így tehát polgársága a tanácsot és bíráit maga  
választotta, a közéletben talán több gyakorlottságot sajátított el, mint  
amennyivel a vármegye közgy ű lései vezetésére jogosult nemességnek azon túl-
nyomó része rendelkezett, amelyet köz- vagy többnyire bocskoros nemesnek  
hívtak, és akik csak a ritkán tartani szokott vármegyei nagy közgy ű lésekhez  
jöttek a vármegye székhelyére csekély számban, nagy számban akkor, ha tiszt-
újítás, vagy követválasztás volt, amely utóbbi az egész vármegye részér ől két  
követet szolgáltatott." A hétszilvafás nemesek példátlan, megyegy űléshez nem  
méltó viselkedését illusztrálja az alábbi eset, amelyet egyik visszaemlékezésé-
ben Hadfy Döme mesél el: „Kuriózumként említek egy, a negyvenes évek ele-
jén megtartott közgy ű lésen történteket, mid őn egy praedális nemes felkapva  a 
zöld asztalon fekvő  nagy törvénykönyvet (corpus jurist) azzal úgy f őbe vágta  a 
megyei főügyészt, Trifunátz Jánost, hogy az menten elájult; és a főispánnak  
(Hertelendy Ignácnak) nem maradt egyéb hátra, mint felrendelni a megyei  
pandúrokat, széjjelkergetni a garázdálkodó tekintélyes karokat és rendeket, és  
véget vetni a mámoros közgy űlésnek, hogy aztán másnapa józan, intelligens  
osztály nyugodtan tanácskozhassék."  

Nemcsak a megyeszékhely, hanem a vármegye is az 1840-es években kezdett  
fellendülni, méghozzá Karátsonyi László alispánsága idején. Hadfy Döme sze-
rint ő  „híres volt igazságosságáról, humanitásáról, jótéteményeir ől. (...) Alis-
pánsága alatt példás volta közigazgatás és az igazságszolgáltatás." A m űvelő -
dési életet, a színházat, a zenét és az irodalmat is módfelett pártfogolta. Bezzeg  
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nem ig volt az 1820-as években elődjénél, a gorombaságáról, faragatlanságá-
rбl híres Márfy alispánnál! Az ő  korából maradt fenn egy adoma arról, miként  
ebrudalta ki Pet бcz János megyei fбorvost a feketekávéval kapcsolatosan. 

„Akkori idбben ... a megyei fizikust a fő ispán nevezte ki, így lett Petбcz 
Jánosa megye főorvosa. Állását elfoglalandó lejött Becskerékre, és els ő  köte-
lességének tartotta magát az alispánnál bemutatni. Oda is ment és a legény 
által bebocsátást kért. A legény bejelentette Márfynak a fizikus kérését, mire 
Márfy elkiáltotta magát: Na, hát bújjon be!! 

Petбcz bement. 
Márfynál véndégek voltak és éppen a feketekávét fogyasztották.  

Petбcz hajlongva közeledett Márfyhoz és bemutatta magát, mint kinevezett  

főorvosa a vármegryének. Meg kell jegyezni, hogry Pet бcz kis vézna, púpos hátú 
emberke volt. 

Márfy reá néz és durva hangon azt kiáltja feléje: Maga az a szamár ember, 
aki könyvet írta feketekávé élvezése ellen. Nézzen reám, már hetvennégry éves  

vagyok és egész életemben kávét ittam, maga pedig aki azt nem issza, és élve-
zése ellen könyvet írt, olyan nyomorult, hogy szinte elfújhatnám.  

Petбcz meglepetve ezen nem egészen udvarias fogadtatás által, zavarodtan  

azt válaszolja, hogy hát ily kis csészével ha az ember iszik, hát az nem árt.  

Mely megjegyzésre Márfy reá förmedt: Hát azt gondolja maga, hogy én ökör  

vagyok és dézsaszámra iszom a feketekávét! ? Jaja vármegyének, akinek ily  

főorvosa van, takarodjék!"  
A múlt század első  felében az országgyű lési követválasztás többhetes lakmá-

rozást, étel-italt, dínomdánomot jelentett Nagrybecskereken az odasereglett vá-
lasztóknak, és éppen ezért igencsak népszer ű  volt. „Három héttel a választás  
elő tt Becskerékre szállíttattak a bocskoros nemesek — köztük sok бzvegyasz-
szony, akiknek akkor szinte volt szavazati joguk és a felállított tanyákban, ahol 
a nemesek el voltak zárva, megkezd ődött az ivás, evés, táncz és kártyajáték, és 
éjjel-nappal folyt egész a választásig. Tizenkilenc cigány-banda volt csak a li-
berálisok tanyáján és míg a fele aludt, addig a másik félerésze zenélt folytono-
san. (...) Negyvennyolcezer forintba került csak Karátsonyi Guid бnak a kor-
tesek ellátása. (...) Akkor is puttonyos szamarakkal szállították a Bega vizét. 
— A conservativek béreltek két olyan szamarat, felcicomázták azokat virág- és 
szalagokkal, az egyiknek hátára táblát illesztettek —Karátsonyi Guid б , a má-
siknak pedig Rбnay Móricz névvel, és a két szamarat, zeneszó mellett örömit-
tasan végigvezették a város utcáin. 

A helybeli polgárok nem gyakorolták ugyan a választási jogot, de elmulattak 
a megyei urak által inszcenírozott komédián." 

A múlt század els ő  felében a Bega-parti város m űvelődési életében két té-
nyezőnek volt kiemelkedi szerepe: a kaszinónak és a színháznak. A kaszinó 
működéséri) Menczer Lipб t jegyzett le számunkra két fontos adatot. Az els б  
az, hogy Széchenyi István gróf 1846 táján a becskeréki kaszinó dísztagja volt, 
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a másik pedig, hogy Ott 1842 és 1846 között Liszt Ferenc is megfordult. Men-
czer errő l így emlékezik: „Ki tudja azt (talán kívülem senki), hogy a nagy gróf  
Széchenyi István dísztagja volta nagybecskereki kaszinótársulatnak. En úgy em-
lékszem, hogy 1846-ban Orsován kelt azon saját kez űleg írott levele a legna-
gyobb magyarnak, mely birtokunkban volt, amelyet onnan ide írt, ebben meg-
köszönve dísztaggá történt megválasztását. Ezen levél hogyan került bátyám  
tulajdonába, jóformán ő  maga sem tudta, de minden bizonnyal az 1855-ben  
megszűnt kaszinó irattárából. A jelenleg általam lakott házba költözvén, I  
levelet olyan gondosan és jól eltettem, hogy már számtalanszor megtett keresés  

dacára többé megtalálni nem tudtam. De ha mára nevezetességeknél vagyunk,  

kívülem ugyan ki emlékszik reá, avagy tudja, hogy kaszinónk helyiségében egyszer  

Liszt Ferenc is megfordult. Pedig én jól emlékszem, hogy az serdül б  gyermekko-
rom valamelyik évében, mindenesetre 1842 és 46 között itt megtörtént.  

Az akkori első  alispán Karátsonyi Lászlóhoz jött a már akkor is világhír ű  
zeneművész és zeneszerz ő  mint vendég; ennek házában egy számos vendégse-
reg elő tt játszott is.  

Jó szüleim házában, kik ezen alkalomra meghívottak voltak, akkor és még  
jóval utána is sokszor szó volt err ő l. Nem lehet kétség abban, hogy szerte  a 
vármegyébő l, a vármegye urai szép számmal voltak jelen."  

Az elsó becskeréki kaszinó 1833-ban alakult (ez volt az elsó kaszinó a Vaj-
daságban), a második pedig 1837-ben. (Ez utóbbinak nyomtatott szabályzata  
is volt.) Ott adott egymásnak találkát a becskeréki értelmiség: a megyei tiszt-
viselбk, az ügyvédek, az uradalmi intéz ők, a nagykeresked ők és a földbirtoko-
sok. Az idő  tájt találjuk Becskerekén (táblabíróként) a miskolci származású  
történetírót, Debreceni Bárány Ágostont, aki Kazinczyval levelezett, s aki  a 
Bega-parti városból küldte verseit és történelmi tárgyú dolgozatait a Hébének,  

az Aurórпnak és a Felsőmпgyпrorszngi Minerv ínak. 1848-ban Temesvármegye  
emléke című  kötete а  рІсі tz-nуomdа  első  termékeinek egyike volt. Báránynak  
gazdag magánkönyvtára volt, Szentkláray Jen б  szerint az volt az elsó bánáti  
társadalomtudományi magángy űjtemény. E könyvtár egy-egy értékes darabja  
még ma is fel-felbukkan a gy űjtőknél. Ugyancsak a városban működött Etsedi  
János református lelkész is, aki a becskeréki négyosztályos evangélikus-refor-
mátus gimnáziumban a két „grammaticai osztályt" vezette, s akinek munkás-
ságát Szinnyei is jegyzi. A szellemi élet fellendítésében jelentós szerepet vál-
laltak az aradi Bettelheim fivérek, akik 1843 májusában nyitották meg köny-
vesboltjukat a főutcai Fettér-féle házban. Nemcsak könyvek és folyóiratok be-
szerzését vállalták, hanem kiadói tevékenységgel is foglalkoztak. 1846 őszén  
nyitotta meg kapuit a piaristák vezetése alatt álló (akkor még mindössze négy-
osztályos) nagybecskereki gimnázium. 1847 októberében pedig Pleitz Ferenc  
Pál (Franz Paul Pleitz) regensburgi származású nyomdász, a megyeház mögötti  
Úri utca 3. szám alatt állította fel az elsó becskeréki nyomdát, és ezzel feltéte-
leket teremtett a helyi szerzők műveinek kiadására, lapok, folyóiratok megje- 
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lentetésére, megalapozva egyben egy hosszú élet ű  családi vállalkozást, amely a  
múlt század végén valóságos kiadóházzá terebélyesedett.  

1839-tő l a Bega-parti várost útba ejt ő  vándor színtársulatok (amelyek régeb-
ben a megyeház nagytermében vagy a városi magtárban léptek fel) a Gyer-
tyánffy-féle ház udvarában lév ő  színházépületben léphettek a közönség elé. Ott  
lépett színre 1848 el ő tt például Kilényi Dávid, Szilágyi Pál és Országh János  
társulata, Ott csodálhatták meg a becskerékiek Dérynét, Prielle Kornéliát, Sza-
bó Amáliát; Munkácsy Flórát, valamint Szerdahelyi Józsefet, Feleky Miklóst,  
Csiszárt meg Gyulait is.  

Éppen az idő  tájt, amikor Nagybecskerek állandó színháztermet kapott,  a 
zenei élet is mindinkább kezdett kibontakozni. 1838-ban a már meglév ő  mű -
kedvelők mellett egy színvonalas cseh zenekar horgonyzott le a Bega-parti  
városban, amelyben tanult zenészek játszottak. Ezek a „cseh hangászok" több  
éven át oszlopos tagjai voltak a város zenei életének, és többen közülük le is  
telepedtek Becskerekén.  

Nagyjából ígry festett a Bega-parti városa múlt század els ő  felében. A sza-
badságharcot követően, a Bach-korszakban többéves visszaesés volt tapasztal-
ható minden téren. Mindössze három figyelemre méltó eseményt kell ebb ő l az  
időbő l feljegyeznünk: Oldal István fényképészeti m ű termének megnyitását  
(1854), az első  becskeréki újság, a Gross-Becskereker WocJienbiatt című  német  
nyelvű  hetilap (1851. január 4.) beindítását, illetve Pleitz k őnyomdájának (az  
illusztrációk nyomdai előállítására alkalmas litográfia) felállítását (1854).  

Csak a kiegyezés után indul Becskerék újra lendületes fejl ődésnek. A társa-
dalmi érintkezés központjai ekkor (a kaszinó és színház mellett) mára kávé-
házak és különféle egyesületek voltak. A becskeréki értelmiség szívesen adott  
egymásnak találkát a Mangold-féle könyvesboltban, a Rózsa Kávéház kerthe-
lyiségében vagy sörözőjében, a Korona Szálloda éttermében, a Magyar Király-
hoz címzett szálloda nagytermében vagy a Sólyomban. A m űvelődési élet fel-
virágzásának (de a politikai korteskedésnek is!) külön lendületet adtak az új-
ságok, folyóiratok, amelyek köré már egész kis író-újságíró gárda tömörült.  A 
múlt század nyolcvanas éveitől kezdve pedig már igen kitapintható annak a  
társadalomtudományi érdekl бdésű , bánáti tudós csoportnak a tevékenysége,  
amellyel Lőrincz Péter foglalkozott behatóbban. Ezek közé tartozott Schwi-
cker Henrik, Rill József, dr. Szentkláray Jen ő  és még sokan mások.  

1867 utána bánáti tanítók emelték fel els őnek szavukat. A haladó eszmék  
képviselői 1867 decemberének utolsó napjaiban Temesvárott megalapították  
a Délmagyarországi Tanítóegyletet, s 1868 januárjában már meg is jelent  a 
Pleitz-nyomda kiadásában Becskerekén az UngariscJier Schulbote című  német  
nyelvű  tanügyi szaklap első  száma. Felelős szerkesztője Schwicker Henrik (ak-
kori becskeréki tanító), főmunkatársa pedig a mбdosi Rill József volt. Színvo-
nalas és hozzáértően szerkesztett tanügyi szaklap volt, amely egy-két év után  
(Schwickerékkel együtt) Budapestre költözött. Néhány évvel kés őbb (1871-  
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ben) a becskereki gimnázium tanárai szerveztek több el őadás-sorozatból álló,  
úgynevezett Népegryetemet. Sajnos, ez a vállalkozás nem tartotta magát sokáig.  
Még az évben megsz űnt. Egy évvel később pedig, 1872. április 4-én Süpeki  
Balás Frigyes útjára indította a Torontnl című  vegyes tartalmú hetilapot, amely  
20 évvel később, 1892-tő l napilappá alakult, és 73. évfolyamában, 1944 októ-
berében szűnt meg. Deák-párti programmal indult, és id ővel egész kis írói-új-
ságírói csoport alakult ki körötte. Sok szempontból meghatározó jellege volt  
nemcsak Becskerék, hanem egész Bánát szellemi életében. A Torontnl szer-
kesztő i között volt dr. Szentkláray Jen ő ,  a jeles történész, R бnay Jenő , a ké-
sőbbi fő ispán, de Lauka Gusztáv, Petőfi egykori barátja is, a bohém koszorús  
költő , aki 1882-ben megyei szolgálatba lépett, és tíz éven át szerkesztette  a 
lapot. Ott volt később a lapnál dr. Brájjer Lajos, Scossa Dezs ő , Jurkovics Ala-
dár, Tőrös Tivadar, Gáspár Imre, Hoitsy Jenc`í, Kabos Bertalan, Sz. Szigethy  
Vilmos, Balliére Sándor és Nagy Domokos, majd Somfai János, dr. Mara Jen ő  
és mások.  

1874-ben megalakul a Juvenalis nev ű  ifjúsági társaskör, 1875-ben pedig  a 
Nagybecskereki Polgári Olvasókör (el őző leg, még 1872-ben egy Deák Kör is  
létezett, amely valójában az olvasókör szerepét töltötte be). 1881-ben a nagy-
becskereki gimnázium tanárai megszervezték a népnevel ő  előadásokkal foglal-
kozó Révai-kört, s 1885-ben alakult meg a város m űvelődési életére nézve  
kiválóan fontos Torontáli Magyar Nyelvterjeszt ő  és Közművelődési Egylet,  
amely méreteiben is impozáns kultúrtevékenységet folytatott, intézményesítve  
egyben Becskerék művelődési életét.  

Kuriózumként említjük, hogy 1887 júniusában a pezsg ő  művelődési élet kö-
vetkezményeként becskereki értelmiségiek már egy „írók és m űvészek társula-
tának" megalakításán fáradoztak, de hogy a szervezésen túl sor került ennek  
megalakítására, arról nincs tudomásunk. 1892-ben létesült a Nagybecskereki  
Magyar Olvasókör, 1895-ben pedig a Nagybecskereki M űkedvelő  Társaság.  

Az 1893. év fontos dátuma a bánáti ellenzéki hírlapírásnak. Dr. Stassik Fe-
renc, a Rousseau-t fordító becskereki ügyvéd akkor jelentette meg néhány  
szaktársával a Torontnli Ellenzék című  újságot. Bátor próbálkozás volt az idő  
tájt a megyeház árnyékában ellenzéki lapot kiadni! A hivatalos közegek min-
den eszközzel el akarták hallgattatnia megye szennyesét kitereget ő  újságot.  A 
lap félévi fennállás után sz űnt meg. Egyébként 1893-ban még két nevezetes  
esemény történt. Az év áprilisában lett Jókai Mór Becskerék díszpolgára, s az  
év novemberében nyitotta meg ügyvédi irodáját dr. Várady Imre. A Torontnl  
1893. november 15-ei hirdetésében olvassuk, hogy „dr. Várady Imre ügyvédi  

irodáját Nagybecskereken, a Korona Szállodával szemben fekv ő  Hubert-féle  
házban megnyitotta". Ez az ügyvédi iroda családi vállalkozásként immár egy  
évszázada fennáll, és kétségkívül a Bega-parti város egyik nevezetessége.  

A Stassik-féle rövid élet ű  próbálkozáson túl a torontáli ellenzék politikai  
szervezkedése csak a század elsó éveiben mutatkozott valóban sikeresnek, ami- 
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kor éppen dr. Várady Imre állta mozgalom élére. A Függetlenségi és a 48-as párt 
zászlaja alatt csoportosulók nemcsak politikai, hanem lapkiadó tevékenységet is 
folytattak. Így 1901 novemberét ő l csaknem másfél évtizedes lapkiadói folytonos-
ság jellemzi tevékenységüket. Öt újságot jelentettek meg (Nпgуbecskereki Hír-
lap; Torontaler Volksblпt; Unser Blatt; Délvidéki Újság; Torontáli Hírаdó), ame-
lyek jelentősen befolyásolták a politikai közvéleményt, opponálva a megye hi-
vatalos szócsövének, a Torontóinak. Egryik visszaemlékezésében dr. Várady Im-
re az ellenzék politikai tevékenységérő l így fogalmazott: „Úgy érezte pályája elején 
álló hét fiatal ügyvéd, hogy a megyei közéletet valahogyan meg kell reformálni. 
Így született meg e század első  évében Torontál vármegyében is az ellenzék. 

A vármegrye hivatalos közszellemének reprezentánsa a mindenkori f ő ispán 
és köréje csoportosultak hívei, hirdet ője és terjesztője pedig a Torontál volt. 

A küzdelem célpontja tehát magától adódott. Mi az ellenzék szemével tar-
. toztunk nézni a történéseket, s így annak is, ami jó, tökéletesnek kellett hogy 
lássa azt is, ami gyenge, avagy hibás." 

A festők és iparművészek közül a századfordulón mindenképpen ki kell 
emelnünk Streitmann Antal gimnáziumi tanárt, a háziipari mozgalom egyik f ő  
szervezőjét, a nagrybecskereki szövő tanműhely vezetőjét, aki több iparkiállítás 
atyja volt. Az 6 fáradhatatlan szervez ő i és iparművészeti munkássága nyomán  
újult meg „művészi beavatkozással" a torontáli sz őnyeg és lett a századfordu-
lón Európa-szerte keresett portéka, amelyet szívesen állítottak ki a nemzetközi 
iparművészeti tárlatokon. 1897-99-ben Becskerekén ő  volt az egyik szervezője 
és aktív resztvevője vidékünk első  művésztelepének, amely a Vágó-féle m ű te-
rem felépítésével kezd ődött, s amely végül is kollektív tárlattal végz ődött, me-
lyen Streitmannon kívül Vágó Pál, Edvi Illés Aladár és Németh Lajos állította 
ki alkotásait. S ha már Streitmann-nál tartunk, hadd mondjuk még el: 1903-
ban Nagybecskereken rendezte meg az ország els ő  gyermekm űvészeti kiállító-
sát. A rajzoktatásról egyébként néhány úttör ő  jellegű  szakmunkát is megjelen-
tetett.  

Ezzel a rövid összefoglalóval korántsem térképeztük még fel a múlt századi 
Becskereket meg annak íróit, m űvészeit, tekintélyes polgárait. Sok nevet, ese-
ményt ki is hagytunk. Képletesen szólva csupán kissé leráztuk a port emlékei-
rő l, és megcsillogtattuk értékeit. Az elmondottakból bízvást kit űnik, hogy va-
lamikor ennek a városnak volt hangulata, színe, íze, s az átutazó idegen sem 
távozhatott onnan egykedv űen. Az utóbbi egy évszázad azonban megtette a 
magáét. A régi házak, utcák lassan eltünedeztek, s helyüket újak váltották fel. 

• A régi családok is jobbára már kihaltak. A köztudatból is id ővel kihullottak a 
régi Becskerék emlékei, egykori épületei, szívesen látogatott kedves helyei, 
vidám társaságai. Ma már csak bennünk élnek és lassan halványulnak is „an-
nak" a Becskeréknek, gyermekkorunk, szüleink, nagyszüleink szerette városá-
nak emlékei. 
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SZABADKA A SÍNEK MELLŐL  

SZEKERES LÁSZLÓ  

A megtisztelő  felkérést követ ően, hogy a Híd következő  számába a téma  
közelebbi megjelölése nélkül, írjak Szabadkáról, el őször — természetesen —
régészeti mondanivalókat forgattam a fejemben. Mivel mostanában (számos  

mellérendelt feladat mellett) egy bronzkori probléma tüzetes vizsgálata foglal-
koztat leginkább, arra is gondoltam, hogy esetleg ebb ő l, az egyébként nagyon  
érdekes, Európa civilizációs történetének egyik kiemelked ő  korszakából raga-
dok ki egy részt, és azt küldöm el a készül б  tematikus számba. Ett ől azonban  
ilyen-olyan oknál fogva hamar elálltam. Többek között azért is, mert úgy érez-
tem, lazább hangvétel ű  írás kívánkozik ki belő lem. Így voltam még egy darabig,  
mindaddig, amíg a véletlen a közelmúltban nem segített rajtam.  

Egy szakmai tanácskozás keretében el őadást tartottam egry olyan (középkori)  
kérdésrő l, amelyrő l más kollégák még nem írtak. Így adódott, hogy csak saját,  

korábban közölt írásaimra hivatkozhattam, és ott, a pulpitus mögött furcsa  

érzésem támadt. A szónoki emelvényen álltam, és a zömmel fiatalabb, s ő t egé-
szen fiatal kollégák, hallgatók tekintetét magamon érezve villámszer űen futott  
át az agyamon egy gondolat:  

— Vajon az évek, a kor velejárója, hogy az embernek önmagába kell vissza-
kanyarodnia? Múltjával, cselekedeteivel el őbb-utóbb szembesülnie kell? Ha  
így van, törvényszer ű  ez, vagry csak pillanatnyi lelkiállapotról van esetemben  
szó?  

Magától értetődik, hogy akkor gyorsan meg kellett szakítanom a gondolat-
láncolatot, de később, amikor ismét foglalkoztam vele, akkor kötöttem össze  

lassan építgetett írásvázlatommal. Elkaptam mondanivalóm fonalát; hiszen  

már eredetileg ebb ő l a szemszögből akartam megközelíteni a témát, csak ezt  

korábban nem tudtam, csupán sejtettem. Igen, röviden vázolni fogom azt, hogy  

mit jelent nekem Szabadka, mi volt számomra meghatározó benne, miként él  

6 énbennem.  
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Nem memoárt, nem önéletrajzi karcolatokat terveztem, habár súrolom ezt  
a mű fajt, úgy gondoltam, apró, személyes élmények segítségével kísérelem meg  
érzékeltetni az én Szabadkámat. Hiszen minden város olyan, amilyennek az  
emberek látják, amilyen érzéseket, emlékeket bennük összességében kelt. Tho-
mas Mann szerint is „az ember nemcsak egyéni életét éli, mint elkülönül ő  
személy, hanem — tudatosan vagy öntudatlanul — kora és kortársai életét is".  
Azzal a várossal egryütt amelyben él, teszem most hozzá.  

Életem hatvankét évéb ől közel fél évszázadot töltöttem szülwárosomban.  
Számításaim szerint összesen csak tizennégy évet töltöttem falain kívül (egye-
tem, katonaság, nyaralások, ásatások, hivatalos és magánutazások). Az elemi  
és középiskolát is Szabadkán fejeztem be. Egész életemben ebben a városban  
(ennek a városnak) dolgoztam. Kivéve azt a két évet az egyetemr бl való  
visszatérésem után, amikor állásom még nem volt, és különféle alkalmi mun-
kákat vállaltam, évtizedeken keresztül ugyanabban az intézményben voltam  
alkalmazásban. Egyszóval, t бsgryбkeres szabadkainak tekinthetem magam. Itt  
tanítottak meg szüleim és sz űkebb környezetem magyarul beszélni, itt, az utcán  
játszva tanultam meg szerbül, és itt szokta meg fülem megkülönböztetni  a 
szerbtбl az ízes bunyevác idiómát. Itt hallottam el бször éneket, verset és ká-
romkodást, és itt hallottam el őször furcsa izmusokról, minta bolsevizmus,  
fasizmus, kommunizmus, és itt tudtam meg bizonyos más kifejezések jelentését  
is, minta szekunda, deklináció, kampány, kabaré vagy sz őnyegbombázás  .. . 
Éppen ez utóbbival kapcsolatban tapasztalhattam azt, hogy a gyermektársada-
lom milyen fogékony és hidegvér űen kreatív, amikor rövid id ő  leforgása alatt  
rájött, hogy egy a fülekre tapasztott, tenyereken áthajtott nadrágszíjjal életh ű -
en lehet utánoznia bombázásokkal járd hátborzongató hangokat.  

A VASÚT  

Korai gyermekkoromat a város északi külvárosában, az egykori Halasi sz б -
lбkben, a zombori és a bajai vasútvonal közelében töltöttem. A vasúthoz na-
gyon sok emlékem fűződik. A vasúti vágányokat ugyanazon a helyen szeli át  
az a széles út (ma már aszfaltozott), amelyik a város szívéb ő l egészen a deszkás  
erdőbe vezet. Ennél a kettes átjárónál 1905-ben, amikor a bajai vonal épült,  
egy árházat építettek. A két háború között abban mindig az államalkotó elem  
valamely tagja lakott, 6 képviselte akkoriban környékünkön „az államot".  
Amelyikre én emlékszem, különösen lelkiismeretes volt (az id ősebbektő l hal-
lottam, hogy kiváltképpen a királygyilkosságot követ ően), minden eszközzel  
érzékeltetni akarta hatalmát: a sorompót akkor sem emelte fel, ha nem jött  
vonat, tiltotta a közlekedést a vasút mellett, fenyeget őzött, és még a közelben  
levő  homokbányában is szétrugdosta homokvárainkat.  

Az említett vasúti átjáróhoz háborús emlékek is f űzednek. 1941 áprilisában  
itt láttam meg a város felé tartó els ő  honvédeket. Csodálkozva láttam, hogy  a 
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felnő ttek egyike-másika könnyezik. Ugyanazon a helyen találkoztam 1944 ok-
tóberében az első  orosz katonákkal is, akik nem a határ felő l, hanem a vasútál-
lomás irányából érkeztek. A háborús propaganda nem volt hatással ránk, mert  
félelem nélkül bámészkodtunk, az egyik szomszédunk is velünk együtt, kerék-
párjára támaszkodva, de ezt nem sokáig tette, mert az egyik odaérkez ő  hadfi  
„kölcsönkérte" t ő le. Néhány nappal később, szintén azon a helyen mutatkozott  
be életem első  partizánja is, aki harci felkészültségét részeg fejjel azzal fitog-
tatta, hogy ész nélkül lövöldözött a leveg őbe. Tiszta szerencse, hogy a derekára  
erбsített kézibombákat nem kezdte el hajigálni.  

A vasút közelségébő l nemcsak emlékek származnak, volt úgy, hogy hasznunk  
is volt belő le. A „Klotild", a mai Zorka a háború alatt hadiüzem volt, és  a 
nyersanyagot a bajai vonalon szállították a gyárba. Megesett, hogy a szerelvényt  
kísérб  vasutasok kinyitották a vagonajtókat, és kősót dobáltak le nagy örö-
münkre, mivel a háborús körülmények miatta só is, sok más árucikkel egye-
temben, a hiánycikkek sorába lépett. Emlékszem, 42-43 telén a hatalmas hó-
ban keresgéltük a partoldalban a s бdarabokat.  

1943 kora őszén is lestük a vonatokat, csak akkor másfajta manna hullott  
közénk aBaja—Bétaszék irányába tartó szerelvények vagonjaiból; a keleti  
frontról hazafelé tartó olasz katonák almáért és más gyümölcsért elképeszt ő  
mennyiségű  olasz, albán és hercegovinai dohányjövedéket szórtak közénk, gye-
rekek közé. Akkor egy zöld bersaglierisapkára is szert tettem, nagyon büszke  
voltam rá. A cigarettázás szokásától apám egy mindenképpen jó irányú pofonja  

térített el.  
Egy év eltelte után már ellenkez ő  irányból, Baja fel ő l érkeztek az emberekkel  

teli szerelvények. A különbség csak az volt, hogy ezek nem olaszul beszéltek,  
hanem magyarul, nem katonák voltak, hanem civilek, a vagonajtók rájuk vol-
tak csukva, és szuronyos orosz ő rség őrizte őket. A sűrű  rácsok mögül borostás  
férfiak könyörögtek egy alkalommal, hogy dobáljak fel nekik havat, mert szom-
jasak. Nem sokat segíthettem rajtuk, mert az őr gorombán elriasztott onnan.  
Nem láttam, csak késбbb tudtam meg, hogy fél évvel korábban ugyanazon a  
vonalon haladtak Bácsalmás irányából a szabadkai zsidókkal megrakott teher-
kocsik a haláltáborok felé.  

A „malenkij rabot" ürügyén elszállítottak után néhány hónap múlva heteken  
át csak Baja fel ől prüszköltek kelet felé a szokatlan hangú g őzösök, amelyek  
a nyitott kocsikban csupán különbözб  szerszámgépeket, ismeretlen rendelte-
tésű  szerkezeteket és személykocsikat vontattak. Ezeket a szerelvényeket már  
nem б rizték olyan szigorúan, minta korábbiakat. S ő t, vasutasoktól hallottam,  
hogy a kísérőktő l néhány vödör borért, még inkább pálinkáért kifogástalan  
személykocsit lehetett kapni. Az orosz katonákkal tényleg szót lehetett érteni,  
mindenki üzletelt velük, mi gyerekek is. A sétaerd őben ideiglenesen letáboro-
zott katonáknak régi újságpapírt vittem, amibe dohányt csavartak, és azért  
kesztyű t, sapkát, kéziszerszámokat kaptam. Egy hosszú alsónadrág vagy ing  
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1-1,5 liter bort ért, és ebb ől a devizából a bakák általában kett ő t—hármat is 
hordtak magukon. Az egyszer ű  katonákkal nem volt nehéz barátságot kötni, 
fiatalok, újoncok, közvetlenek voltak, hiányzott nekik az otthoni környezet. 
Egy kisebb egységgel szívélyes kapcsolatot tartottam fenn. Egyszer jelen vol-
tam, amikor cukor- és dohányfejadagjukat kapták, a csoport vezet ője osztotta 
szét. Előbb egy ponyvát terített a földre, annak közepébe öntötte le a cukrot 
és annyi kupacot csinált belőle, ahányan voltak. Ezt a finomra vagdalt do-
hánnyal is elvégezte, miután mindenki vette a maga maroknyi részét, és a cuk-
rot a széles nadrág egyik zsebébe süllyesztette, a dohányt pedig a másikba. 
Spájzoltak. Kicsit furcsállottam a dolgot, de semmi kivetnivalót nem láttam 
benne. Amikor ezt a csapattestet Budapest ostromára vezényelték, az indulást 
megelőző  estén a környez ő  szdldkben katonaszökevényeket vadásztak a lila 
parolis politikai biztosok. Az ostromról félelmetes hírek keringtek közöttük. 
Féltek. Nem csoda, mert az el őző  ütközet, a batinai vagy kisk őszegi csata se-
besültjei számára a Gimnázium és a Kakas iskola épületét kórházzá alakították 
át, ahonnan egy, csak alvázból álló kocsin egy öreg katona meglovagolva a 
vörösre mázolt koporsót, állandóan hordta az áldozatokat a temet őbe. Nem-
egyszer találkoztam vele. (Velük.) 

Ezekbdl a napokból egy nyomdával kapcsolatos emlékem is megmaradt. A 
régi, patinás hír ű  Fischer-nyomdát a háború itteni befejezése, a felszabadulás, 
a szerb templom mögötti kis utca egyik nagy sarokházában érte. Nem tudom, 
hogy, hogy nem, ott voltam, amikor egy frissen mozgósított partizánegységet 
az illető  épületben elszállásoltak, és az ablakon keresztül az unatkozó fegyve-
resek szórták az ólombet űket. Néhány kilóra rúgó választékot vittem haza a 
táskámban és a sapkámban azzal az együgy ű  szándékkal, hogy velük nyomtatni 
fogok. Hát az nem sikerült, de a Fischer-nyomda sem állt többé talpra. 

AZ ISKOLA 

Az elemibő l olyan emlékeim nincsenek, amelyek általános jellemzésre alkal-
masak lennének. Egy dolog azonban mélyen megmaradt bennem. Az, hogy 
mindig sok volt közöttünk a nagyon szegény gyerek. Olyanok is voltak, akikr ő l 
tudtuk, hogy télen azért nincsenek az osztályban, mert nincs cip őjük vagy téli 
ruhájuk, amiben iskolába járhatnának. Egy 1941-es felmérés szerint Csantavér 
lakosainak 60 százaléka nincstelen szegényember volt. Biztos adat nincs rá, de 
nem valószínű , hogy Szabadka északkeleti peremterületén a helyzet sokkal 
jobb volt. Egy gazdag kereskedő  fia időnként azzal szórakozott és szórakoztatta a 
szünetekben az iskola udvarán nyüzsg ő  nebulókat, hogy apró csokoládészele-
tekkel a markában körbe szaladgált, és közben az utána rohanó kis éheseknek 
dobálta az áhított nyalánkságot. A szociális különbségek ma is érezhet ők az 
iskolákban, de az akkoriak sokkal kirívóbbak voltak. 
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1944 őszén a gimnazistáknak, mivel az iskola épületében orosz katonakórház 
működött, három különböző  helyen folyta tanítás, a Kaszinó épületében (ma 
Városi Könyvtár), a vele szemben lev ő  bérpalotában és a korzón egykor állt 
régi malom épületében, abban a háromemeletes épületben, amely Szabadka 
iparosodásának szimbólumaként állt ott az 1850-es évekt ő l kezdve az 1960-as 
évekig, amikor lebontották. Mind a három említett helyen volt szerencsém a 
tudományokkal és m űvészetekkel ismerkedni. A bérpalotában egy kis szobács-
kába voltunk bepréselve, úgy, hogy közlekedni alig lehetett, a mellettem lev ő  
ajtó pedig egry kék szín ű  fürdőszobába nyílt. Mi, diákok élveztük a rendetlen-
séget, de hogy a tanárok hogyan érezhették magukat, azt csak most, érett fejjel 
tudom csak elképzelni. Rendes nyilvántartás nem létezett. Amikor a Kaszinó-
ban volt az osztályom, megesett, hogy órák alatt néhányan a padláson mász-
káltunk, vagy a volt Bem utcán a bombasújtotta házak között barangoltunk 
villanykapcsolókat, villanycsengőket kutatva. Az osztályunknak, egyszer úgy 
adódott, a Kaszinó báltermében (ma a könyvtár olvasóterme) volt képz őmű -
vészeti órája, amikor a mennyezethez közel lev ő  szellőzőlyukak egyikének a 
kerek fedele lecsapódott, és a nyílásban egy lógás diák meglepett képe jelent 
meg. Általános derültséget váltott ki. A rendkívüli helyzethez a helyiséghiány 
mellett az is lényegesen hozzájárulta háború utáni elsó években, hogy az em-
berek nagy részénél a demokratikus szólamok komoly reményeket ébresztet-
tek, és szerették volna, ha gyerekeik megkapják a korábban nehezen elérhet ő , 
elitnek számító gimnáziumi képzést. Következésképpen az 1945-46. iskolai 
évben hét (!) magyar nyelv ű  első  osztályt kellett megnyitni. Soha addig nem 
tapasztalt rekordot állított fel akkora szabadkai gimnázium. Mindamellett a 
különféle örökölt és menet közben felbukkanó nehézségek ellenére az akkori 
tanári kar felkészültségét és munkáját, nem utolsósorban a város akkori kul-
turális színvonalát dicséri az a tény, hogy a belgrádi és a zágrábi egyetemeken 
egészen a hatvanas évek elejéig a Szabadkán érettségizett hallgatók többsége 
az átlagnál lényegesen jobb volt. 

KÖNYVTÁRAK 

A könyvtár fogalmával második gimnazista koromban találkoztam el őször, 
amikor egy felhívás nyomán beiratkoztam iskolánk ifjúsági könyvtárába. Ve-
zetője akkor az 1944 őszén szerencsétlenül elpusztult Sinkovich Gábor 
magyartanár volt. Korosztályom legkedveltebb olvasmánya a Benedek Elek 
szerkesztette Magyar mese- és mondavilág volt. Egymás kezéb ő l szedtük ki a 
köteteket. Bizony, azóta ezen a téren is nagyot fordulta világ. 

Második „könyvtáram" a Zenede földszintjén m űködő  Városi Könyvtár volt. 
Az az intézmény is a negyvenes évek második felében esett át a demokratizá-
lódás tisztítótüzén. Csak tapasztalati tényekre támaszkodva állíthatom, hogy 
annyi odaadó olvasója talán azóta sem volt. A háború és az azt követ ő  esemé- 
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nyek keltette nyomasztó hangulat feloldásában, a normális, civilizált élet  
visszaállításában a nyomtatott bet ű  véleményem szerint kivételes szerepet ját-
szott. A kölcsönzбosztályon állandó volta tolongás, mindig sok volta diák.  
Négy—öt kívánsággal kellett a mindentudó, állandóan pipát rágó Baši ć  bácsihoz  
menni, hogy legalább egy műhöz hozzá lehessen jutni, mert a könyvek többsége  
kézben volt.  

1959-ben mára múzeumban dolgoztam, és a régészeti feladatok mellett el-
vállaltam a szakkönyvtár vezetését, rendezését is. Ilyen alapon jutott el hozzám  
egy kósza kis hír, amely szerint a gimnázium könyvtárát egy földrajz szakos  
tanárra bízták, aki a könyvállományt revízió alá vette, és alapos rovancsolást  

végez. Akkorra az már átesett néhány ideológiai és egyéb tisztogatáson, és  

értékébő l azáltal is vesztett, hogy összeolvasztották az ifjúsági és tanári könyv-
tárat a korábban külön gonddal kezelt és nagy értéket jelent ő  úgynevezett  
Zomboresevich Vince-féle könyvtárral. A téli szünid б  alatt sikerült bejutnom  
a raktárba, ahol szörnyű  kép tárult elém. A padlón összedobálva, nagy rendet-
lenségben, sokszor széttaposva, százával feküdtek a feleslegesnek vagy talán  
gyanúsnak minősített magyar nyelv ű  könyvek, amelyek felett az illető  tanár  
már láthatóan pálcát tört. A látvány alapján keletkezett sejtésem nem volt  
alaptalan, mert amikor a terem közepén álló vaskályhába nyúltam, abból köny-
vek üszkös maradványait szedtem ki; minta középkorban a „lázító" boszorká-
nyokat, úgy vetették őket tűzre. Talán lerítt rólam a megdöbbenés és a felhá-
borodás, mert Z. Z.-t ő l, az akkori igazgat б tб l rögtön engedélyt kaptam arra,  

hogy a „felesleges példányokat" targoncára rakjam, és P. J. egykori tanár, mú-
zeumi hivatalnok segítségével a múzeumba cipeljem. Több száz kötet könyvvel  

és folyóirattal lett gazdagabb szakkönyvtárunk. Egyebek között hozzánk kerül-
tek komplett okmánytárak, múlt századi bekötött újságok és folyóiratok, az  
elsó magyar etimológiai szótár, Orbán Balázs Székelyföld-leírása, szakköny-
vek, kézikönyvek és sok más értékes nyomdatermék.  

Elmélkedni lehetne az fölött, hogy néha miért bánunk olyan könnyedén,  
könnyelműen a hosszú évek során, nem kis áldozatok árán létrehozott gy űjte-
ményekkel (nem mindig csak könyvekrő l van szó) vagy egész könyvtárakkal.  
Esetenként hajlandók vagyunk értékes, s ő t pótolhatatlan együtteseket kieresz-
teni a kezünkb бl, környezetünkb ől. Milyen kár volt, például, Milkó Izidor  
könyvtárának csupán egy részét megvásárolnia város számára, megengedni  a 
Milekić-féle könyvtár szétbomlasztását vagy a Krausz-könyvtár széthordását,  
és háta Zomboresevich-könyvgy űjtemény meggyalázását is. Nem lehet, nem  

szabad megelégedni egy kézlegyintéssel felér б  szólásmondással, azzal, hogy  

„habent sua fata libelli", vagyis hogy a könyveknek megvan a maguk sorsa, még  

akkor sem, ha Horatiusnak kétségtelenül igaza volt, amikor azt írta, hogy „em-
beri mű  nem lesz maradandó" (Ars poetica).  

Egyetemista koromban gyakran jártam a Városi Könyvtár olvasótermébe,  
amelynek akkoriban volt néhány olyan törzsvendége, a régi világ el бkelőségei- 
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nek visszamaradt kdpviseldje, akiket rendszerint ott lehetett találni valamely 
könyv társaságában; olvasgattak vagy szundítottak egy keveset. Szomszédos 
házából még be-bejárt dr. Bíró Károly, Szabadka nevezetes polgármestere is. 
Történt egyszer, hogy kinyílta nagy szárnyas ajtó, és mögötte szokásos, jól 
ápolt fekete kabátjában, sétabotját és keménykalapját kezében szorongatva 
megjelent a város egrykori els ő  embere. Becsukta az ajtót, el őrelépett az ajtó-
nyílásból, vastag szemüvegén át szuverénül körülnézett a teremben, és jó han-
gosan jб  napot kívánt, majd jóindulatúan, szinte atyáskodva tette hozzá: „Szó-
rakoznak az urak, szdrakoznak?!" Csodálkozva és értetlenül fordult feléje az 
Ott levő  néhány ember. Ismeretlen volt nekik az illet ő , meg talán egyesek ma-
gyarul sem tudtak, és nem értették az idds ember szavait. Akik értették, azok 
viszont nem tudták mire vélni a megjegyzést. Nem tudhatták, hogy a város 
egykori hatalmassága visszaképzelte magát a régmúlt id őkbe, és azt gondolta, 
hogy ismét a volt Kaszinó báltermébe lépett be, ahol a többi el бkelбség tárgyal, 
olvas vagy unatkozik. Kifelejtette az id őközben elmúlt 35-40 évet. Egyébként, 
túlságosan kés őn tudtam meg, hogy az ő  könyvtárát is elprédálták. Folyóiratait 
eltüzelték, annak maradékait a pincében találtam meg. 

MÚZEUM, RÉGÉSZET  

Első  információim Szabadka múltjáról legendák, hiedelmek útján szereztem.  
Az egykori vár alatt húzódó és abból kivezet ő  alagutakról hamarabb hallottam,  
mint Iványi Istvánról és máig is kútfőnek számító helytörténetérő l. Azt is me-
sélték, hogry annak idején a középkori vár körül hatalmas fal húzódott, amely-
nek anyagából a török kor után а  Тегёz-tеmplomot építették. A mesék közül  
a Jókai megfestette kép sem hiányzott, az, hogy a törökök eldl a mocsarakba  
menekült nép a víz alá bújt, és nádszálon keresztül lélegzett.  

Komoly, tényekkel alátámasztott cikket err бl a témáról el бször a Knlаngyа  
egy régi számában olvastam áhítattal. Kovács Sztrikó Zoltán írta valamilyen  
évforduló alkalmából. Akkor még nem tudtam, hogy egyszer majd ezen a te-
rületen nekem is lesznek felelбsségteljes megbízatásaim. Hogy érdekl бdésem  
egészen a város és környékének története felé fordult, annak a csírája abban  a 
gimnáziumi körözvényben található, amelyben az újonnan alakult Városi Mú-
zeum vezetősége a diákságot régészeti szemináriumra invitálta. A meghívást  
elfogadtam, és végighallgattam az áldott emlék ű  Schullman Imre doktor elő -
adásait, minekutána 1949-ben a Hingán talált középkori temetd feltárásán is  
részt vihettem. Azután már csak egy csipet véletlen és némi szerencse kellett,  
hogy végleg a múzeum b űvkörében maradjak.  

Diplomámmal Ljubljanából jöttem haza, és mindjárt meg kellett tapasztal-
nom a munkanélküliség nyomasztó érzését, de miután bekerültem a múzeum-
ba, hamarosan megkaptam els ő  régész feladatomat. Ide nyúlik vissza elsó olyan  
problémám is, amelyiknek a teljes tisztázása még a mai napig sem sikerült.  A 
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régi Törvényszék közelében építeni kezdték a f őcsatorna egyik ágát, és a zentai 
út kezdeténél mély árkot ástak. Figyelemmel kísértem a munkálatokat, és ide-
jében észrevettem, hogy gyanús gödrök jelentkeznek. A munkásokat óvatos-
ságra intettem, mert leletek voltak várhatók. Rövidesen egy nagy kosárra való 
épségben maradt, virágcserepekre emlékeztet ő  kályhabetét látott napvilágot. 
Olyan cseréptárgyak kerültek el ő , amelyeknek a használata a középkor folya-
mán elég hosszú időszakra terjedt ki. Olyan más tárgyakat is vártam tehát, 
amelyekkel esetleg közelebbi időpontot is be lehetett volna határolni. Ilyen 
leleteket azonban nem találtunk. De olyan leleteket sem, amelyek azon a te-
rületen lakóházakra utaltak volna, vagyis hogy ezen a környéken omlottak 
össze azoka fű tő testek, amelyekből az általunk talált betéteket kiszedték, és 
mint hulladékot (?) az itteni gödrök egyikébe dobták, vagy inkább — helyezték, 
tudniillik többségük épen került elő . A középkori, illető leg török kori Szabad-
ka, a hagyományok és az írott adatok szerint is a ferencesek kolostora környé-
kén helyezkedett el. Ezt a Munkásegyetem alapjainak ásása közben (1960) 
előkerült leletek is bizonyították, amikor nemcsak telepnyomokat és cserép-
edényeket hozott felszínre az ásó, hanem ráfutottak a 15. század hetvenes évei-
ben épített vár (kastély) védelmére kiásott négy méter mély árokra is. Sajná-
lom, hogy nem állt módomban az árkot teljes egészében kiásni, mert biztosra 
vehető , hogy minta településrő l, mind a vár építésérő l fontos adatok birtokába 
juthattunk volna. Visszatérve a kályhabetétekre, mivel urbanizált területr ő l 
volt szó, ott sem lehetett ásatni, és így nem dönthettem el, hogy a középkori 
település a zentai utat követve milyen távolságban ért véget, azzal, hogy az a 
változat is számításba jöhet, hogy az el őkerült tárgyakat valami miatta telepü-
lésen kívül, attól távolabb földelték el. Mivel pénz nélkül rendesen mulatni 
sem lehet, a régész is arra van utalva, hogy bevárjon egy újabb mélyépítkezést, 
amikor majd alkalom nyílik a számára, hogy a felszín alá kukkantson. 

1986-ban volt például egy olyan terven kívüli feltárás, amely a város törté-
netének egy nagyon érdekes részletére szolgáltatott teljesen új adatokat. A 
Ferenc-rendi kolostor elő tti téren lebontottak három öreg házat, és a tervezett 
épület alapjai helyén középkori hulladékgödröket találtak, és egy kisméret ű  
temető  sírjaira bukkantak. Asatás kezd ődött, amelyet a szabadkai Műemlék-
védő  Intézet zombori munkatársa vezetett. Az eredményekr ő l eddig a sajtóban 
csak napi hírek formájában volt szó, részletes jelentés még nem látott napvi-
lágot. Az akkor látottakból és az el őkerült leletekbő l ítélve a kívülálló csupán 
azt következtetheti ki, hogy azon a helyen a 16. század folyamán temetkeztek. 
A sírok a vár egykori bejáratától alig 100 méterre, érezhet ően hevenyészve 
lettek megásva, szegényes mellékleteket tartalmaztak, ami más apró körül-
mény figyelembevételével azt sugalmazza, hogy a vár védelme során elesett 
harcosok és más áldozatok földi maradványait helyezték itt „örök nyugalom-
ra". Ismert tény, hogy a mohácsi csatavesztés után szétszéledt török fosztogató 
egységeknek 1526 szeptemberében a szabadkai várat nem sikerült bevenni, 
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valamint az is, hogy négy évre rá, 1529-ben, Bécs sikertelen ostroma után is 
átvonult itt egy török sereg, amelyiknek a szabadkai várba szorult környékbeli 
lakosság újból sikerrel állt ellen. Lehetséges, hogy 450 év után ezeknek a baj-
vívóknak az áldozatai kerültek napvilágra, bár itt azt a változatot is fel kell 
vetni, hogy a Mohácsot és a II. Lajos király halálát követ ő  trónviszály és z űr-
zavar árnyékában felt űnt szerb felkelő , Jovan Nenad „cár", a Fekete Ember, 
szabadkai szereplésének is köze van a dologhoz. Pontosabban annak a táma-
dásnak, amelyet Török Bálint, Szabadka birtokosa vezetett 1527-ben Iván Sza-
badkán tartózkodó követ ő i ellen, amikor Töröknek a várat sikerült visszahó-
dítania. A kérdés teljes tisztázásához egyel őre további adatokra van szükség. 
Bízzunk a szerencsés véletlenekben, valamint abban, hogy a hiányzó „láncsze-
meket" időközben nem pusztítja el a nemtörődömség vagy a hozzá nem ért ő  
kéz. 

A hozzá nem ért ő  kézrő l jut eszembe egy tipikus muzeológiai élményem. Egy 
a sok közül. 

Minta múzeum igazgatóját a hatvanas évek legelején felkeresett kéd id ős 
asszony, akik „régi" rádiójukat kínálták megvételre. A felkínált tárgy nem volt 
érdemes megvételre, viszont megtudtam, hogy egyikük, a Lujza nevezet ű , az 
egykor Szabadka el őkelőségei sorába tartozó, dúsgazdag Manojlovi ć  család 
egyik sarjának, a nagy m űveltségű  jogásznak és országos képviselőnek, Jocónak 
a házvezetőnője volt, akire Manojlović  doktor halála el ő tt rátestálta lakását, 
ingóságaival egyetemben. Nem szaporítom a szót: az értéktelen rádió helyett 
értékes festményeket és más unikumnak számító tárgyakat vásároltunk. Mivel 
már korábbról tudtam, hogy Manojlovi ć  fényképezéssel is sikeresen foglalko-
zott, ezért a fotófelszerelés iránt érdekl ődtem. Szomorúan hallottam, hogy a 
kamerának már korábban gazdája akadt. Elkéstem. Rendben van, gondoltam, 
ha mára kamera nincs meg, maradtak-e negatívok? Azokat is szívesen meg-
vennénk, hátha vannak közöttük a régi Szabadkára vonatkozó darabok. Lujza 
néniék a negatívok említésekor értetlenül néztek rám. Meg kellett magyaráz-
nom, hogy a negatívok azok olyan üveglapok, amelyeken emberi alakok vagy 
tájképek vannak fordított megvilágításban. Ezt már megértették, és kivezettek 
egy beüvegezett teraszra, rámutattak a falat képez ő  rengeteg üvegre, és közöm-
bösen közölték: ők bizony azokról a bizonyos üvegekr ől lemosták a szürke 
réteget, és beépíttették a látható üvegfalba. Kis híján rosszul lettem. 

Szabadkáról akartam írni. Szabadkáról írtam? 
Mosta végén látom, hogy városunk egyik nevezetességér ő l, a Városházáról, 

az unalomig felhasznált szimbólumunkról, arról a fantasztikus épületr ő l, 
amelyrő l mégis oly keveset tudunk, és amely számomra ma is kissé a Csipke-
rózsika szerepét tölti be, egy szót sem ejtettem. Aztán az emberekr ő l: a Város-
háza sarkán régi hétfőkön gyülekező  munkanélküliekrő l és gazdákról; a sza-
badkai korzóról, ahol régen esténként a diákság találkozott, vagy ahol ünnepek 
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alkalmával drága, széles, suhogó szoknyákba bújtatott szebbnél szebb bu-
nyevác lányok a fél utca szélességében karöltve lebegtek le és fel; a szabad-
kai tanárokról, orvosokról, ügyvédekr ő l, városelnökökrő l, párttitkárokról  
— akik előbbre vitték vagy hátráltatták a város fejl ődését. Ezekrő l a színfol-  
tokról, amelyek mára már történelemmé merevedett emlékekké váltak.  

Minderről talán majd más alkalommal, habár sokkal jobb lenne, ha valaki  

nálam sokkal hivatottabb tollforgató írná már meg a városnak annyira hiány-
zб  kulcsregényét.  

„A világ nem akkora, amennyit тeghtunk, hanem  
amennyit megérnink bel őle. "  

(Tamás István)  

VÁROSFORMÁL4K1  

BÉLA DURÁNCI  

Az enyhén hullámzó homokd űnék és a beláthatatlanul elnyúló róna között 
terül el a puszta, a csodálatos végtelenség egyedülálló és rejtélyes látványa. 
Átitatja a tavasz; a s űrű , harsányzöld fűszőnyeget egy-egy bokros rész, a ka-
nyargó folyóvizek csillogása és a mocsarak tükre tarkítja. Meg-megrezzen a 
vízfelszín, és susog az áthatolhatatlan nádfüggöny; a leny űgöző  és balsejtelmes 
mocsár szinte valószer űtlen, némán és örökre elnyeli a beletéved őket, de 
ugyanakkor biztonságos védelmet nyújt az üldözötteknek. Csupán néhány kút-
gém, legelő  jószág és a ritka veremkunyhók jelzik a közvetlen veszélyt. Még 
távolabba földbő l kibúvó házikók fognak körül egy testes kúriát, mint alatt-
valók az uraságot. H űséges jobbágyok élnek itt, akiknek a szaporodásával nö-
vekszik a település. Türelmes és kitartó munkájukkal a földesúr jólétét bizto-
sítják, akit valószín űleg életükben még nem láttak. Emberemlékezet óta ez „a 
dolgok rendje"; az alázatosságukért járó jutalmat majd a haláluk, azaz evilági 
tengődésük után kapják meg. 

A mocsár szélén, az esetleges fenyegetést sejtet ő  puszta felé tekintve egy 
ember ül — egy szám űzött! Fellázadta „dolgok rendje" ellen, s egyszerre egye-
dül maradta világon. Kétségbeesetten, rettenetes végzetét ő l tartva az űzött vad 
óvatosságával tétovázik azon a vizeny ős, süppedős határon, amely elválasztja 
a pusztát a mocsártól. Hogyan is tudhatná, hogy a szorongással teli napok 
sokaságából ez a nap —1391. május 7-e — történelmi dátummá válik majd. Ezt 
az Ágoston nevezet ű  forróvérű  jobbágyot — nem tudjuk, miért — kiközösítették 
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az alázatosok csoportjából. Cselekedetével, talán tudattalanul, azok sorsát vá-
lasztotta, akiknek a neve ismertté válik. 

Ugyanezen a napon, hatvan kilométernyire nyugatra, Bodrog városában ün-
nepélyes, méltóságteljes s ugyanakkor félelmetes szertartás zajlik: selyembe és 
bársonyba öltözött méltóságok tanácskoznak szolgálatkész alattvalókkal kö-
rülvéve; Losonczi István macsói bánnal, Bodrog vármegye ispánjával az élen 
ítélkező  napot tartanak. Az elítéltek, de még el nem fogottak névsorában egy 
adatnak számunkra külön jelent ősége van: furem Agustinccm dicnun de Zabot-
ka, azaz „a Zabatkainak mondott Ágoston tolvaj" ezen a napon kerül be a 
történelembe, ugyanis ekkor jegryzik fel írásos dokumentumban az 6 és a szü-
lőhelye nevét! 

A Szabadka számára jelent ős latin nyelvű  dokumentumban pontosan ez ol-
vasható: „ ... a Zabatkainak mondott Ágoston tolvajt, Pakay-i László fia 
András jobbágyát, ugyanazon Pakay-i András szolgáját ...", továbbá a névsor-
ban szerepl ő  többi bűnöst, „ ... bármelyiket, bárki és bárhol fölleli, ezentúl 
mindenki fölhatalmazást nyer, hogy őket megölje, fölakassza vagy bármilyen 
kínzásnak alávesse, javaikat és bárminem ű  dolgaikat magának megszerezze és 
megtartsa ... Ezenfelül mindenki, akár nemes ember, vagy bármilyen más 
állású legyen, ugryanazon büntetésnek teszi ki magát, ha a fent írt gonosztev ő -
ket befogadja. "2  

Az így halálra ítélt szerencsétlen Ágoston tehát nem lehetett holmiféle kö-
zönséges tyúktolvaj, hiszen nem pazarolták volna rá a tintát! Okkal, ok nél-
kül-e, mindenesetre súlyos gonosztevőnek nyilvánították. 

Ez a nemzetiség és családnév nélküli Ágoston, aki csupán szolgája volt a 
teljes nevűeknek, kétségtelenül az els ő  „bejegyzett" szabadkai lakos. Egyéb-
ként nyomtalanul eltűnt, s magával vitte cselekedetének titkát is. Bodrog vá-
rosának pontos helyét, valahol a mai Bezdán mellett, még nem tudták hitelesen 
meghatároznia régészek; nyoma veszett, akárcsak Ágostonnak. Fennmaradt 
viszont Szabadka nevének els ő  írásos említése! Kár, hogy ezt a dátumot, ame-
lyet valóban semmi sem „terhel", nem nevezték ki „a város napjává" — hiszen 
ekkor került be „hivatalosan" a történelembe! 

Ám az egyéneket, akik az ezt követ ő  hat évszázadban szernélyes cselekede-
tükkel vagy tevékenységükkel városi tekintélyre emelték és egyedülálló várossá 
fejlesztették a települést, kés őbb is a leggyakrabban gátolják és háttérbe szo-
rítják a tespedt vagy elvakult többség névtelen hatalmasságai. Sokuk neve ily 
módon nyomtalanul elvész, megmarad azonban városépít ő  kezük autentikus 
nyoma. 

Számos alkotó sorsa épült bele a város részleteibe, amely hatszáz éve tere-
bélyesedik az eltűnt kúria és gazdasági udvara körül, a valamikori mocsár széli 
átkelőhely mellett. A küllőszerűen vezető  utak e kereszteződésén köszöntöt-
ték az északról vagy délr ő l, keletrő l vagy nyugatról érkezőket, búcsúztatták a 
Zomborba, Bajára, Halasra, Szegedre, Zentára, Péterváradra indulókat. A ka- 
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ravánokhoz, ismert és ismeretlen átutazókhoz hasonlóan váltakoztak a földes-
urak is. Így például a ferencesek épületében meg őrződött egykori torony a  
szorgos és kitartó kutatóknak köszönhet ően az egyik földesúr „nevét viseli",  
aki erődítmény-kastélyának kapuja fölé bevésette a torony befejezésének pon-
tos évszámát is: „Hoc opus focit fieri Magnificus Dominus Joannes Pongracz de  

Dengeleg Voivoda Transilvanus perpetuus comes ... cum consorte sua ... anno  

MCCCCLXX." 3  
Pongrácz János földesúr elégedetlen volta birtokán lev ő  épület külalakjával  

és állapotával, úgy cselekedett, mint általában minden új tulajdonos: családja  

lakhelyét a szükségleteknek és a kornak megfelel ően alakíttatta át. A Pongrácz  
család igényei nagyobbak voltak annál, amit a meglev ő  épületek nyújtani tud-
tak, tehat más korabeli főurakhoz hasonlóan meger ősített kastélyt építtettek,  

kényelmesebb helyiségekkel. A kastély minden bizonnyal pompásabb lehetett  

az előző  épületnél, ha már Pongrácz János méltónak tartotta, hogy 1470-ben  

feliratos táblát helyeztessen a kapu fölé. Rövid ideig élvezhette, mert 1476-ban  

váratlanul elhunyt. Fia, Mátyás valószín ű leg semmit sem változtatott rajta. Az  

utódok viszont igen, míg a törökök, szokásuk szerint a már meglev ő  épületet  
„vették örökbe", és szükségtelenül nem változtattak rajta. Ebb ő l következtet-
hető , hogy J. Cometh, az udvari kancellária tanácsosa 1717. október 15-i kel-
tezésű  jelentésében éppen а  РoПgг iсz-fёІе  szabadkai Castell valószín űleg hű  
leírását adja. Szerinte ez „egy jól meg őrzött ő rhely" sáncokkal és cölöpfalakkal  

övezve, azaz egry magaslaton lev ő  „kerek kastély". A „kerek" jelz ő  természete-
sen a környező  épületek összességére vonatkozik, míg maga a f őépület kétség-
telenül egy négyszögletes alapra emelt többemeletes építmény, az akkoriban  

szokásos lakótorony, boltozatos földszinttel és sima famennyezetes emeletek-
kel. Csigalépcső t említ; a „hiányzó" tet ő  pedig feltehetően piramis alakú lehe-
tett. J. Cometh csodálkozik, hogy „nincs föld alatti helyiség". Nem tudhatott  

az építész tapasztalatáról, aki nyilvánvalóan feltételezhette, hogy a mocsaras  

környezetben nincs értelme pincét építeni. Az ilyen er ődítményszerű  épületek-
hez hasonlóan viszont belső  kutat ástak. A versednél vagy bácsi várénál sze-
rényebb tornyot, valamint a melléképületeket sáncok, töltések, cölöpfalak és  

„magyar módon emelt" falak védték. Ezeken kívül, még szintén a magaslaton  

helyezkedtek el a külső  házak és a templom, amelyeket mocsaras környék, a  

Fűzfás ér nevű  folyóvíz, sáncok és cölöpfalak védtek. A természeti adottságok-
kal összhangban, funkcionálisan alakult ki a település, a „Castellum" és a cö-
löpvár.  

Természetesen Pongrácz kastélya és a környez ő  földszintes házak mellő l  
nem hiányozhatott a templom sem. Err ő l szintén írásos dokumentum maradt  
fenn. 1496-ban vagy 1497-ben Várdai Péter kalocsai érsek írta a szerencsétlen  

Lukács szabadkai plébánosnak egyházi kiközösítés okából az elmaradt egyházi  

adó miatt.4  
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A hívek engedetlensége és a hatalmas egyház átka — egy évszázaddal az elát-
kozott Ágoston után! 

A XV. század végén meghal Pongrácz Mátyás is, s a XVI. század elején a 
Castrum Zabathka Török Imre bán tulajdonába megy át, majd annak fiáé, 
Bálinté lesz. 1526-ban a török had eredménytelenül veszi ostromzár alá, az 
erődítmény-kastély szabad marad. Ezután Jovan Nenad székhelyévé válik, 
majd 1543-ban Szabadkát a szegedi szandzsákhoz csatolják. A török zsarnok-
ság keserves id őszaka következik, amikor id őnként keresztények és más isten-
hívők is rá-rácsapnak a jobbágryokra. Az elmenekült és megtizedelt katolikus 
jobbágyok helyére délr ő l más menekültek érkeznek. Az er ődítményben török 
helyő rség van, Szabadkára cs a környékbeli helységekbe délszláv népesség te-
lepül. A néhai Lukács plébánost szerb pópa követi. 

Hová tűnt Lukács egykori szabadkai temploma? 
Ismeretes, hogy a környékbeli falvakban is voltak katolikus templomok; a 

romok sokáig megmaradtak, s a nép emlékezete megirizte iket a „templom-
hely", „templomdomb", „klisa" helynevekben. A régészek a város környékén 
fellelték néhány templom alapjait.s Hogyan lehet, hogy éppen a már 1496-ban 
létező  szabadkai tűnt el nyomtalanul? Valószín ű leg már korábban is létezett, 
mert nem hihető , hogy a kastélyt dpineti Pongrácz család nem tör ődött volna 
a hívőkkel. A legkevesebb, amit megtehettek, hogy a meglev ő  templomot fel-
újították, talán kibővítették, a fa haranglábat toronnyal cserélték fel. 

Evlija Cselebi török utazó 1665 táján ír egy itteni dzsámiról, amelyet „vár-
beli"-nek nevez. 6  Ezek szerint a falakon túli alsóvárosi templomot nem alakí-
tották át dzsámivá. Talán ideiglenesen használták erre a célra, míg el nem 
készült az „igazhit űek" imaháza. Azután talán az enyészet sorsára jutott, vagy 
más rendeltetést kapott. Meglehet, hogy a letelepül ő  pravoszlávoknak szolgált 
elsődlegesen szerény keresztény objektumként. 

Ivónyi István a pravoszláv templom említésekor így ír: „Határozott adatunk 
a templomról nincsen, az öregek is csak annyit tudnak mesélni, hogy az kisded 
kápolna volt kékre festett deszkapadlással; a mostani templom pedig annak 
harmadszori újjáalakulása ...Elég sajátságos dolog, hogy 1746-ban, mid őn a 
helybeli szerbek mind a városból elköltözni határoztak, az itt hátramaradó 
templomjuk iránt semmiféle intézkedést nem találunk, sót még felemlítést 
sem; jóllehet egyéb ingatlan vagyonukról intézkednek." 7  

A szerb Pap természetesen tudta — az öregek emlékezése alapján —, hogy 
elődeik annak idején ideiglenesen az elmenekült hív ők elhagyott templomocs-
káját használták. A templom külseje is meger ősítette ezt, habár id ővel kibőví-
tették, a torony a nyugati, a szentély pedig a keleti oldalon volt. A török uralom 
után is pravoszláv templomként szolgál. Az ide költözött katolikusok a feren-
cesek segítségével új templomot kapnak az er ődítmény épületei között. Az 
ódon kápolna tulajdonjoga tárgytalanná vált. Maga Ivónyi is ezt írja: „ ... a 
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városi hajdani templom is nyom nélkül semmisült meg, hollétérő l még a sej-
telem árnya sem maradt ránk." g  

Hogy a templom nyomtalanul eltűnjön, annak semmi oka sem volt. Szabad-
kát nem perzselték fel, s nem voltak kegyetlen, romboló összet űzések sem. A  
pravoszláv öregek még emlékeztek a kék mennyezet ű  kápolnára. Tehát Lukács  
plébános hajdani templomát a Pongráczok idejében szilárd anyagból építették,  
fennmaradt, csupán a rendeltetése változott meg. Megvolt még 1697 szeptem-
berében is! Akkor ugryanis Savoyai Jen őnek, a zentai gryőztes hadvezérnek  a 
térképrajzolója, miközben a katonaság Szabadka mellett Mélykút felé vonult,  
felvázolta Sаbаstkа  városka első  látképét.  

Megismétlődött hát, csak más összefüggésben, az írásom elején feltételezett  
látvány 1391-bő l: egy ember a messzeségb ől nézi Szab аdkát, három évszázaddal  
később, azaz három évszázaddal el ő ttünk.  

Savoyai seregének kivételezett személye 1697. szeptember 28-án tehát nem  
sátorveréssel foglalatoskodott. F. N. de Sparr fest ő  és térképrajzoló néhány  
lovas kíséretében a tó partján lovagolt. A katonák lármájától felvert madarak  
rikoltozása törte meg a nád egyhangú susogását s az alkony hangulatát.  A 
másik oldalon a végtelen puszta nyúlt el. A messzeségben fölt űnt a magaslaton  
lévő  városka. Az élet izgalmas látványa az egyhangú végtelenségben! Termé-
szetesen a fest ő  számára. Az elfásult harcosok nyugovóra készültek, a hadvezér  
kísérete meg ismételten a nemrégi gry őzelmet ünnepelte.  

A térképrajzolónak kétségtelenül az volta feladata, hogy vázlatot készítsen  
a táborról és a környékr ől, adalékul a sereg telel őre való diadalmas visszaté-
résérő l szóló krónikához. Időközben a nap lemen őben volta láthatáron lev ő  
rejtélyes város mögött. Az ellenfényben kirajzolódott az er ődítmény és a to-
rony — a keresztény civilizáció jelképe. Semmi más! Elegend ő  viszont ahhoz,  
hogy az érzékeny művész az emlékezetébe vésse. Másnapa sereg elvonult,  a 
festő  pedig a nyeregben illve ,  sietdsen több lapra is felvázolta a tájképet, ösz-
szesűrítve a látottakat, megrajzolta a részleteket a később befejezend ő  egészhez;  
a katonák elhelyezését a felismerhet ő  környezetben, tehát: a tábort, a tavat és  
a várost. 

Elsősorban térképrajzolóként, F. N. de Sparrnak az volta kötelessége, hogy  
lerajzolja a tó melletti tábort; ezt „madártávlatból" tette, minta térképeknél  
szokás, de fölül, mintegy irányjelzőként teljesen felismerhet ően megrajzolta  a 
városkát is. Szabadka rajza tehát nem részletes, csupán vázlatként van jelen az  
alapmotívum (a munkafeladat) hátterében. Ez nem zárja ki annak a lehet ősé-
gét, hogy a festő  más vázlatokat is készíthetett Szabadkáról. A kés őbbi feldol-
gozás során Szabadka kétféleképpen is megjelenik: el őször a templomtorony  
nélkül, a második változaton pedig a templommal. Az els ő  rajzot Magyar Lász-
ló helyszínrajznak tartja, míg a színes felvétel szerinte kés őbb készülhetett.  

Nekem úgy tűnik, hogy mindkét látkép kés őbb keletkezett, tehát rajzaszta-
lon, valószínű leg már Bécsben, és semmiképpen sem a helyszínen. Nehezen  
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hiheti, hogy a térképrajzoló bármelyik „végs ő  változatot" a Mélykútra vonulás  
közben készítette volna.  

Számunkra az alapvett kérdés azonban a templom abrazolasa Szabadka első  
latképén, azaz az 1697. évi állapot. Az első  változaton (tollrajzon) kis jelakarat-
tal a vonalak és foltok között tornyot is vélhetünk, de ugyanakkor tagadhatjuk  
is. A másik képen (akvarellen) a templom ott van! Magyar László, aki mindkét  
változatot kézbe foghatta, ezt mondja:,,... a legnagyobb valószín űséggel ál-
lítható, hogy a színes látkép szintén de Sparr alkotása." 9  Természetesen! Csak-
hogry a színes változat azért készült, hogy tetsszen a néz őknek, s ezért az akva-
rell-látkép „szabadabb", hangsúlyozni kellett, hogy a tet ők pirosak, de nem  
kételkedhetünk a templom létezésében. Nem a képzelet rajzolta oda utólag!  
Elsősorban azért nem, mert az ilyen felületesen megrajzolt képen is Ott van  a 
templom, ahol a valóságban is. Továbbá bármennyire is homályos, felismerhe-
tő , hogy szilárd anyagból épült középkori kis falusi templomot ábrázol. Végül  
az 1747-ben készült Kaysser-f ćle térkép megerősíti az akvarell elrendezését.  
Ötvenévnyi különbséggel túlságosan sok lenne a véletlenszer ű  azonosság.  

Sajnos Szabadka réges-régi sajátossága „a rombolva építkezés". Nemcsak  a 
történelmi városmagban, ahol megtalálnia városfejl ődés minden szakaszának  
a rétegét, hanem nagryobb körben is úgy emeltek épületeket, hogy örökre el-
tüntették az előztek nyomát. Így történt már az els ő  erődítménnyel, a három-
emeletes toronnyal is, az 1697-ben megrajzolt els б  látkép után nemsokára,  
majd tovább mind a mai napig — amikor nincs pénz a régészeti ásatásokra.  

Az erődítmény teljesen megsemmisült, amikor kolostorrá alakították át. A  
török időben ferencesek jöttek ide Szegedr ő l, hogy vigaszt nyújtsanak a mo-
csarakban és a pusztában megbúvó, szétriadt népnek. A szerzetesek kés őbb  a 
lakótoronyban találtak ideiglenes szállást, s ezzel az építmény elveszítette az  
elsődleges rendeltetését. Ső t, 1730-ban a várból templom lett.  

Errő l száz évvel később, 1828. február 12-én, a valódi „városháza" alapk б le-
tételekor Száríts József így beszél: „ ... Díszeskedett mindazonáltal ezen tse-
kély Katona Erősség — azon a' helyen, a' hol most a' Nagyon Tisztelendt Szt.  
Ferentz Szerzetesek Templomjuk, és Klastromfok vagyon — egy Török Ágától  
lakott Kastéljal, és egy Metsettel — a' melyikis magok épségöleben Nagy-Atyá-
ink kezeire által jutván — a' Török Metset ugyan Római-Katholikusok Kápol-
nájába — Aga lakó-háza pedig azon Szerzetesek, és Lelki Atyák számára, kik  
de többnyire Szegedről .. . »1° 

 

A ferencesek templomának belsejét 1735-t б l kezdve díszítik barokk stílusú  
képekkel és oltárokkal. 11  Anton Horger szobrászt és Sebastian Stetner fest ő t  
említik, késбbb Pesky Józsefet (1795-1862), a középszer ű  biedermeier festő t.  
A ferenceseknek nyilvánvalóan nem volt annyi pénzük, hogy nevesebb m űvé-
szektő l rendeljenek. Viszont kétségtelenül ók alapítottak meg 1747-ben a gim-
náziumot, s egészen a XIX. század végéig 6k adták a tanárokat és az igazgatót  
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is. A diákokkal rendszeresen színielőndásokа t is tartottak, fő leg az iskolaév 
végén. 

A várnak katolikus templommá való átalakításával egyidej ű leg (amelyet Mi-
hály arkangyal tiszteletére személyesen Patacsity Gábor érsek szentelt fel 1736. 
április 15-én) az ősi szabadkai templomot a pravoszláv hívók felújították és 
kibővítették. 

Szabadka városiasodásának jelent ős mozzanata volta Jézus mennybemene-
telének szentelt templom ikonfalának befejezése 1766-ban. Az ismeretlen 
mester kiváló festő  volt, s mintegy harminc ikonja került a barokk stílusú 
együttesbe. Alkotásai biztos kezű , szakavatott, sajátságos m űvészrő l tanúskod-
nak. Ez az ikonosztáz (amely kés őbb a kisebb Sándori Szent Dömötör-temp-
lomba került) „a szerb barokk festészet csúcsát jelenti". 12  Jóval késбbb írja 
Dinko Davidov művészettörténész: „A barokk stílusa szerb m űvészetben ösz-
tönözte a szellemi horizont kitágulását, s ez végs ő  sorban azt jelentette, hogy 
a szerb polgári osztály befogadta a felvilágosodás és a racionalizmus eszmé-
it."13  

Elgondolkodtató az imaházak érdekes sorsa a várossá formálódás folyama-
tában! 

Lehet, hogy a jobbágy hívek amiatti végs ő  elkeseredésükben, hogy a XV. 
század végén, Pongrácz idejében túlságosan nagy terheket róttak rájuk a szilárd 
anyagból készült templom építésekor, megtagadták a kalocsai érsekségnek já-
ró adó fizetését? Ezzel az engedetlenséggel került a néhai Lukács plébános 
maradandóan a történelembe! 

Késбbb az engedetlen katolikusok templomában, talán rövid ideig, más val-
lásúak Allah nevét zengték, majd utánuk a pravoszláv hívek saját istenükhöz 
imádkoztak ugyanott. Mindössze százméternyire ett ő l a régi, hármаs metnnnor-
fózison átment egyházi épülett ől volta várbeli dzsámi, amelybő l később a feren-
cesek temploma lett. 

„Isten az emberben lakozik" — mondják a bölcs és toleráns emberek. 
Tаlán éppen a szabadkai imаháznk sorsa is meghatároztа  a másság iránti 

tolernnciát, a többnemzetiségű  város jellegzetességét? 
A város természetesen nem lesz mentes attól az emberi gyarlóságtól, hogy 

lakosai civakodjanak, veszekedjenek, s a szomszédban ellenséget véljenek fel-
fedezni. Mindenki a maga igazát keresi; még a pópák és a ferencesek is vetél-
kednek ugyanazon katolikus lelkekért; egymást akarják felülmúlnia nemzetek 
és a pártok, gyűlölködnek a gazdagok és a szegények, lenézik egymást az ősla-
kosok és a „jövevények". Mégis, mindezek ellenére, különösen akkor, amikor 
megkezdődött az igazi városiasodás, felismerhetőbbé válik a polgári osztály tö-
rekvése, hogy Ew бpа  felé forduljon a bezárkózott hagyomány б rzők és ügyeletes 
patrióták csökönyös földszinti mentalitásával szemben. 

Nem mintha nem lehetne bölcsebb és hasznosabb példát találni, de a városia-
sodás légkörének jellemzésére Iványi Istvántól veszünk egy jellemz б  történetet. 
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Ranić  plébánosnak és közeli barátjának, Kovács Lip б t bírónak az összekülön-
bözéséről van szó. Ez utóbbiról írja Ivónyi, hogy: „ ...itt az elsб  knvéhnzпt nyitotta  
meg és bilifidot állított fel benne. Ebben hihetőleg többen az úri osztályból nem  
egyszer mulasztók el játék közben a misét és a hitszónoklat idejét. — Ránics szen-
vedélyes, heves felszólalása ezen akkor még polgári vétségnek is tartott visszaélés  

ellen nemcsak a tulajdonos bíróval veszíté át össze, aki viszont avval vádolta a  

plébánost, hogy lakásán egész éjjeken át kockajátékot tartott, mely nem egyszer  

durva tettlegességekkel végződött; hanem ezen és más fellépése által az úri osztály  

nagyrészét is maga ellen haragító."  14  
Biliárdozni ugyan még a XVI. század legelején kezdtek a francia udvarban 

(körülbelül akkor, amikor a szabadkai casmrm 1504-ben Török Imre tulajdo-
nába került); j б  sok idбbe tellett hát, míg a biliárd 1787-ben Szabadkára is 
eljutott! A város ekkor már nyolcadik éve szabad királyi város Marja Theresio-
polis névvel. Az 1773-ban megkezdett templom az 1787. évben készült el, jól-
lehet még csak a tervrajzokon volt két tornya. Amikor majd végleg befejezik, 
a két torony közötti oromzat csúcsán helyezik el Sz űz Mória nyolc láb magas 
kőszobrát, Held Frigyes szobrász alkotását. (Idd 1778 óta budai polgár és 
elismert m űvész.) Ekkor, 1798-ban kapja a város az első  köztéri szobrot. 

Százegy évvel később, 1899 júniusában, egy fejlődő  városhoz illően, már az 
első  mozibemutatóra is sor kerül Szabadkán. A sajtó „Lumiére-rendszer ű -
ként" harangozza be, annak alapján, hogy 1895. december 2S-án a Lumiére 
fivérek mutatták be a világ elsó filmjét Párizsban. A szabadkai vetítés a Pest 
Szállóban volt, annak az épületnek az egyik szárnyában, amelynek a másik 
részében 1854 óta a színház m űködik. A szálló és a színház tervez ője Scultéty 
János (1806-1873) még 1848-ban írta az alábbiakat: „ ... a mostani vendégfo-
gadó nem építtetik mostani id ő re, hanem századokra, mire való nézve nehogy 
ezen helyzete miatt gúny, közbotrány és jövend őbeli építkezésekre akadályt 
szolgáljon .. ." 15  Alkotói lelkesedése mellett ugyanakkor jöv őbelátóan felel ős-
ségteljes is volt, ahogyan az egy igazi városformálóhoz illik. Nem volt az egye-
düli, szerencsére sok más lelkiismeretes, nagy felel бsségérzettel rendelkez б  és 
ihletett városalakítónk volt. 

Ezek egyike mindenképpen Titus Ma čkovič  (1877-1919), aki neo stílusú 
épületeket tervezett. Arányosan hangsúlyozta az urbánus szerkezetet, abban a 
szellemben, amelyet ő  is és más hozzá hasonló építész az európai központok-
ban elsajátított. Ezek az épületek külalakjukkal tanúskodnak a múlt század 
végi szabadkai polgárokról. 

Ennek a Szabadkának 1825-t ő l kezdődően rajziskolája is van, ahol Oberto 
Anastasius ferences barát tanítja rajzolásra és a szépség értékelésére mind a 
gimnazistákat, mind az iparossegédeket. 

Az első  iskolázott festő  Aksentije Marodić  volt, aki Szabadkán született 
1838-ban, Bécsben tanult, és Újvidéken hunyt e1 1909-ben. Stipan Kopilović  
(1877-1924) bajmoki borbélysegéd Pesten, Münchenben, Párizsban,. Firenzé- 



64 	 HÍD  

ben és Rómában tanult, kiemelked ő  impresszionista fest ő  volt, egryike a leg-
jobbaknak a Vajdaságban. 

A városban már 1886-ban képtára van, ahol „fővárosi művészek" festményeit 
is meg lehetett vásárolni; a századforduló nevezetes korzójиП  pedig, ahol villa-
mos csilingelt, ünnepl őbe öltözött környékbeli tanyásjak, diákok és inasok, 
polgári családok gryermekei sétáltak, s közülük sokan könnyedén társalogtak 
három nyelven is. A korzón lev ő  három szálloda éttermeiben, kávézóiban üz-
letemberek, gazdag földbirtokosok, hivatalnokok és járadékélvez ők lapozgat-
ták az európai központokból érkezett újságokat. 

Ez volta világ felé forduló többnemzetiség ű  Szabadka, ahol drezhetd volt az 
ambiciózus vágy, hogy „európai külsej űvé" váljon. Ebben a városban emelték 
a zsidók 1902-ben a zsinagóga gryбnyörű  kupoláját a bérpaloták fölé. Hrabovsz-
ki Oszkár két évtizeddel kćsбbbi ćrtékelб  jelentésében írja: „M űvészeti, eszté-
tikai és anyagi értékén túl, az épület a szerkezete miatt is egyedülálló és rend-
kívül ritka tájainkon. A kupola ácsszerkezete igazi mérnöki és iparosi remek-
mű , míg a belső  kupolák és a rabicfalú boltívek szerkezete ritkaságnak számít 
mifelénk, s tekintettel az építés idejére (1902) avangárd, ugyanakkor pedig 
rendkívül eredményes vállalkozás." 16  

Csupán két évvel később fejezték be a Raichle-palotát, Raichle J. Ferenc 
(1869-1960) építészmérnök házát, az autentikus m űvész sajátságos alkotását, 
amely szellemében a barcelonai híres Gaudihoz áll közel, de ugyanakkor épült, 
mint az ismert Casa Battlo és Casa Milá. 

A zsinagóga tervezб i, a „jövevény" építészek: Jakab Dezs б  (1864-1932) és 
Komor Marcell (1868-1944) álmodták meg a szabadkai városházát, amely 
1908-tól1910-ig épült, a bels ő  munkálatokat pedig 1912-ben fejezték be. Egye-
dülálló példája az építészet és az iparm űvészet szintézisének, egy kor megismé-
telhetetlen emlékm űve, a szecesszió nemzeti változatú építészetének példája. 

A mindenekfölött funkcionális építmény pompás együttesét a váltakozó 
térfogatok, csipkézett tet ők és a beltér együttese adja; ez utóbbiban a meste-
rien megmunkált fa, vas, réz, kerámia, vitrázsok és falfestések tobzódásán 
ámulunk el. 

A városházával egyidej ű leg szintén Jakab és Komor tervei alapján alakítot-
tak ki egy épületegyüttest a Palicsi td partján, ahonnan két évszázaddal koráb-
ban F. N. de Sparr festő  és térképrajzoló nézel ődött az akkori kisváros felé. 

A legutóbbi századfordulón a pusztát termékeny szántóföldekké változtat-
ták, a város szétterült a síkságon, lakosságának száma alapján az ország har-
madik városává vált. Épületei viszont sajátossá tették! Az 1697-ben keletkezett 
látképen csupán a városról és a templomtoronyról lehet ráismerni, míg az 1912 
szeptemberében készült kép már építészeti remekek, els ősorban épületek so-
rát mutatja a város felismerhet ő  jelképeiként. 

Ami a szecessziót, ezt az utolsó nagy stílust megkülönbözteti az el őzőek-
. tő l, az az, hogy az építészettel és az ipпrművészettel a Gesamtkunstwerknek  a 
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példáit formázza meg, vagyis a kor szellemében megteremti a m űvészeti ága-
zatok és a technológia mindent átfogó összhangját. A szintézis utáni vágyból 
következik a káosz legyбzésének alkotói programja. Az összes alkotói m ű -
faj egységes hatásában keresik a harmóniát, a kollektív törekvések eredmé-
nyében az egyén méltóságának varázslatos képletét: a m űvészet—munka-
élet hármasságát. 

A művész iparosok, e szintézis nélkülözhetetlen tényez б i, a századfordulón 
hatalmas energiát gry űjtöttek magukba — ami ma már ismeretlen. A mestersé-
gekben találta meg a korábbi földhöz kötött, jogfosztott egyén a felszabadult-
ságot, méltóságot és reményt; a mesteremberek nem békéltek meg a dolgok 
hagyományos rendjével, s ezt a kézm űvesség alkotó energiájába s űrítették. Az 
iparos — a szó valamikori értelmében — megdrizte a szakma becsületének  a 
tiszteletét, a feleldssdget, az ambíciót és a kreativitást, s ezáltal az autentikus 
alkotóhoz hasonulva, a m űvész méltó partnerévé vált. A szabadkai szintézis 
kézműveseinek többsége bejárta a földhözragadtság kilátástalanságától az inas-
kodáson át a mesterség elsajátításáig vezetd utat. A mesterek közül többen is 
valamikor az itteni rajziskolába is jártak. Önálló vállalkozókként kés бbb tu-
catnyi fiatalból neveltek magukhoz hasonló szakmabelit. 

A szabadkaiak a neo stílusok és eklektikus egyvelegek urbánus szerkezeté-
ben olyan mestereket „iskoláztak ki", akik képesek voltak megvalósítania sze-
cessziós szintézis feladatait; szívesen fogadták be a tudásukat bizonyító jöve-
vényeket is. A zsidók a zsinаgógávаl „igazi mérnöki és iparosi remekm űvet 
hoztak létre", Raichle pп/оtгΡja a szecesszió magyar változatának forgatagába 
tartozik, holott megálmodója német volt, otthonának belseje keleties volt, míg 
a pompás homlokzatot a parasztbarokk hullámos oromzata ihlette. A vdros-
hnma minden díszes pompája ellenére tökéletesen célszer ű  adminisztratív épü-
let s áttekinthet б , a világos folyosók és a hat lépcsбház adja a vízszintes és 
függőleges összeköttetés, liftek és központi fű tés van benne, minden irodának 
természetes a fényforrása. A földszint az üzleteké és a vendéglátóiparé, az elsó 
emelet az ügyfélfogadás és a reprezentálás céljaira szolgál. Minden a modern 
ember igényeivel van összhangban. A palicsi nyаrа ló- és fiirdőhely épületei  a 
fantáziadús formák és színek mellett a rendeltetés, az építészet és a természetes 
környezet összhangjának a példái. 

Ma, amikor a szabadkai városháza a századforduló európai építészetének az 
egyedülálló műemléke, kit érdekel vajon, hogy az a szecesszió magyar vagy más 
regionális változatának stílusjegyeit viseli? A szülбföldhöz kötбdést csak azok-
nál a művészi alkotásoknál értékeljük, amelyek univerzális jelentés űek, mara-
dandóan idбszerűek, s üzenetük a jövőnek szól. 

A szecesszió szétfeszítette minden alkotói m űfaj tradicionalizmusba csonto-
sodott héját önmaga furiózus formálásával. Leginkább azonban az önmagával 
szembeni ellenálláshoz járult hozzá; az alkotói fékezhetetlenség erdteljes éb-
redését ösztönözve, kiváltotta az alkotóknak a kánonoktól való irtózását. A 



felszabadult energia mindent átfogd alkotói mozgalomként söpört végiga hu-
szadik századi színtéren. Csupán a szintézis példáit hagryta maga után mara-
dandó kihívásként, annak jeléül, hogy az ember mindig az egryén és a közösség  
összhangja, a különbözőségek egysége után vágyakozik.  

A szabadkai urbánus szövet a századforduló és annak m űvészete után is te-
rebélyesedik, gazdagodik mind a mai napig. Azonban minél távolabb kerül a 
saját korától, s minél több új épület fogja körül, a szabadkai városháza annál 
gryakrabban közvetít metaforikus üzenetet. Szintézisét mindinkább úgy értel-
mezzük, minta városlakók összhangjának jelképét, ennek a környezetnek  a 
jellegzetességét. A körülmények folytán, véletlenül-e vagy sem, 1994-ben egy-
idejű leg két műemlék helyreállítását kezdik meg: Sándorban restaurálták a 
Szent Dömötör-templom homlokzatát 17, s felújították a városháza tornyának 
tetбborítását.  

Az 1760-b61 származó sándori ikonosztáza máig rejtélyes választás és mérce 
elsб  jelzőköve. A városháza úgryszintén egry rejtélyes döntés csodálatos ered-
ménye. Mindkét esetben a szabadkai polgárok h п tпroztпk. Hаjdаnábаn kiváló  
festőt válnsztot аk ki, amikor ebben semmilyen tapasztalatuk sem volt. A szrz аd-
fordulón pedig megh а tározб  jellegű  ѓpítmény tervét fog аdták el, holott nem voltak  

jövőbe Iától.  
1994 szilveszter éjszakáján, 1995 hajnalán fölt űnik a televízió képernyőjén a 

városháza tornya, a sötét háttérb ől petárdák durranása és fegyverropogás hallat-
szik. A jókedvet lövöldözéssel fejezik ki! A nézőket szorongás fogja el. Akárcsak 
az egykori Ágostont a puszta és a moсsár határán. Csak a környezet változott meg: 
a mocsarat nem a víz okozza, hanem a primitivizmus hordaléka, s a puszta sem az 
ekét váró síkság, hanem a reménytelenség végtelenje. Szerencsére Szabadkának 
az említetteken kívül számos más jellegzetessége is van környezetében és polgá-
raiban, gazdag kincsesháza emberi méltóságból és alkotóer őből, hogy csöndben 
és büszkén áttekintve a múlt jelképeit, a jöv őbe nézzen. 

KARTAG Nándor ford [ ѓйsа  
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ADATOK SZABADKA KÉZMŰVESIPARÁHOZ  
( 1849-1872)  

MAGYAR LÁSZLÓ  

Az 1849. március 4-én kelt birodalmi alkotmány, valamint az ugyanez év  
november 18-án kiadott császári pátens értelmében létrejön — külön közigaz-
gatási területként — a Szerb Vajdaság és Temesi Bánság, melyet ideiglenesen  
a Temesváron székelő  tartományfőnök (Landeschef) irányít. 1  Bécs ezzel azt  
akarta megtorolni, hogy a magyarok a forradalomban a Habsburgok ellen for-
dultak. 2  Az 1851. augusztus 17-i belügyminiszteri rendelet a Szerb Vajdaság és  
Temesi Bánság politikai közigazgatási szervezetét rögzíti. A közigazgatás élén  
temesvári székhellyel a kormányzó (Gouverneur) állt, s az egész tartományt  öt 
közigazgatási területre (Kreis) osztották fel. A kerületek járásokra (Bezirk)  
oszlottak. A zombori kerületet a zombori, kúlai, apatini, bajai, Zentai és a 
szabadkai járások alkották. 3  Újvidék, Zombor és Szabadka városokban a Po-
litikai közigazgatást a városi magisztrátus végezte. A kerületek székhelyein  
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kerületi törvényszékeket (Kreisgericht) létesítettek. Szabadkán és környékén 
az igazságszolgáltatás a járásbíróság (Bezirksgericht) hatáskörébe tartozott. 

Az 1860. október 20-i diploma visszaállította a vármegyék önállóságát, majd 
a december 27-i rendelet megszünteti a Szerb Vajdaságot és a Temesi Bánságot 
(visszakerül Magyarországhoz). 4  

A Szerb Vajdaság kora (az ún. Bach-korszak) merev központosítású bürok-
ratikus rendszer volt, amelynek hivatalaiban a német nyelv dominált, valamint 
az alacsony műveltségű  és megvesztegethet ő  idegen hivatalnokok intézkedései 
tartották rémületben a lakosságot. Vajdaság tehát csak a nevében volt szerb, 
hiszen német volta hivatalos nyelv. A lakosság ezenkívül szerb, magyar, román 
és bunyevác nyelven is fordulhatott kérelmével a hatósághoz, 5  ennek ellenére 
e rendszer távolról sem teljesítette az elvárásokat, a nyugalmas életet. A ke-
gyetlen robotolás és adóztatás, a rablógazdálkodás és betyárkodás, a fokozódó 
katonáskodás félelemmel töltött el minden halandót. Nagy teher hárult Sza-
badkára a gyakori császári hadosztályok elszállásolása, az egyéb katonaügyi és 
gazdasági kérdésekben is. 

Az észak-bácskai város lakosainak száma az 1850-es években meghaladta 
már az ötvenezret. Vizsgálhatjuk tehát az érem másik oldalát is: Szabadka 
polgárosodásának folytonosságát, a nyugati civilizációhoz való közeledését, 
gazdasági fejlettségét ... A levéltári és más források tanúsítják, hogy az ország 
egyik legnépesebb városának hatósága már az 1850-es évek elejét ől a vasút 
létesítésén szorgoskodott; felépítik az országos hír ű  városi színházat, alapítvá-
nyokat, tanintézeteket, középületeket, utakat létesítenek, valamint a város bel-
és külterületein fásítanak, számos városfejlesztési munkálatot és egyéb beru-
házásokat végeznek. б  A palicsi fürdő intézet létesítésével új távlatok nyíltak a 
város fejlбdésében .. . 

A polgárosodás európai megnyilatkozásai azonban kézzelfoghatóbban tör-
nek felszínre a Bach-abszolutizmust követi korszakbán. Hadd mondjuk el őbb 
el, hogy az önkényuralom megújítása és a kiegyezés el őkészítése (1861-1865) 
időszakában Szabadka csak nagy nehézségek árán indulhatott el a tókés fejl б -
dés útján, mert számos tényez ő  befolyásolta a gazdasági kibontakozást. Az 
1867. évi kiegyezés a Habsburg Birodalmat dualisztikus alapon szervezte újjá. 
Vagyis az egykori osztrák császárság kétközpontú (dualista) Osztrák—Magyar 
Monarchiává változik át. A kiegyezés megszüntette az önkényuralmat, és 
elбsegítette a kapitalizmus megerősödését, viszont gyűlöletet szította magya-
rok és a nemzetiségek között. A kiegyezés els ő  megnyilatkozásait: az alkotmá-
nyosság helyreállítását, a megyék autonómiájának visszaállítását, a sajtó-, egye-
sülési és gyülekezési szabadságot rokonszenvvel fogadta a lakosság. Tömege-
sen alakulnak meg a különböz б  társadalmi körök, egyesületek, kaszinók .. 
Azonban politikai egyesületek alakítását nem engedélyezték. Viszont a külön-
böző  pártok létrehozása elé immár gördítettek akadályt. 
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Az 1850 és 1873 közötti id őszak az európai tőkés gazdaság expanziós szaka-
sza volt, s a kibontakozó iparosodás ösztönösen hatotta Monarchia mezgaz-
daságának fejlődésére is. Az iparosodás kezdeti szakaszában nagy segítséget 
nyújtottak a fejlettebb országokból importált gépek és termel őberendezések, 
az átvett műszaki eljárások, a külföldrő l jött ipari vállalkozók, szakmunkások. 
1867-ben a Habsburg Birodalom lakosságának 70 százaléka a a mez őgazdaság-
ból tartotta fenn m аgt2 A kiegyezés utána vasutak építésével, a mez őgazda-
sági és ipari gőzgépek elterjedésével növekszik a termelékenység, a kivitel. Egy 
ideig felvirágzik még a kézm ű ipar néhány ága is. Azonban a céhrendszer fel-
számolásával (az 1872. évi ipartörvény szüntette meg a céhrendszert) fordulat 
állt be az ipar űzés terén: még inkább visszaszorulta háziipari tevékenység. 
Ekkor többek között az ipartámogat б  törvények tették lehet ővé az ipari for-
radalom, a nagyipari fejl ődés kibontakozását. Hozzáf űzzük, hogy egyes ipar-
ágak továbbra is szorosan köt ődnek a gyáripari termeléshez, s a gyáripar fej-
lődésével kialakul az ipari burzsoázia. 

A szabadkai kézm űvesipar 1849 és 1872 közötti id őszakára viszonylag bősé-
ges források állnak rendelkezésünkre. De ezeknek bármily tekintetben való 
összegezése, bemutatása nem kis nehézségbe ütközik, mert ha csak a céhkéz-
művességre gondolunk, valószín űleg maradtak még vidékünket érint ő  fontos 
adatok a külföldi levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban és magángy űj-
teményekben is, hiszen a kézm űveseknek egykor nagy mozgásterületre volt 
szükségük. Mi főként a levéltári kutatásokra támaszkodtunk, annál is inkább, 
mert eddig e témakörb ő l Szabadkára és környékére vonatkozóan kevés munka 
látott napvilágot. 

A nyugat-európai kézmű ipar (manufaktúra) fénykora a 16. századdal kezd ő -
dött, s egészen az ipari forradalomig tartott.g A történeti Magyarországon a 
céhrendszer — mint az Európa-szerte elterjedt kézm űvesipar szervezeti formája 
— több mint ötszáz évig állott fenn. 9  A céhek olyan érdekvédelmi testületek 
(szervezetek) voltak, amelyekben egy-egy iparág kézm űvesei tömörültek. A 
magyarországi városfejl ődés eltért és elmaradta nyugat-európaitól, ezért a cé-
hes kézművesipar fejlődése Magyarországon sok tekintetben különbözött.10 —  

A 19. század évtizedeiben még utóvirágzását él ő  céhteštületek szigorú szabá-
lyok szerint működtek, s tevékenységüket írásba foglalt kiváltságlevéllel (pri-
vilégium) szabályozták. A céhtagok egy évre választották a céh élén álló egy 
vagy több céhmestert. A fб  céhmester irányította a céhtestületet, gondoskodott 
a céhszabályok betartásán, büntetéseket is kiszabhatott. Felügyelt a céhládára, 
amelyben a céh iratait, pecsétjét, értéktárgyait tartották. Nála voltak a céhedé-

. nyek, s a céh hordozható hatalmi jelvénye: a céhtábla. 11  

A Szabadkai Történelmi Levéltár iratanyaga az említett történeti korszakra 
számos iparral kapcsolatos adatról ad hírt. Ezekb ől kitűnik, hogy a kormány-
hatóság figyelemmel kísérte Szabadka és környéke iparát, kézm űvességét. A 
fő ispáni hivatal 1851 júniusában megparancsolja az ipar űzés módját, az ipar- 
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rendeletek betartását. 122 Az utasítás értelmében az ipar csakis engedéllyel,  a 
céhtársulatok keretén belül űzhetб . 13  A temesvári kereskedelmi és iparkamara  
átirataiban fokozott érdekl ődést tanúsít a szabadkai ipar állapotával, az ipar-
űzбk adóztatásával, névjegyzékével, ügyvitelével stb. kapcsolatban. sajnos,  
Szabadka a kereskedelmi és ipari városoktól elszigetelten él; nem fejl ődhet  
kelldképpen, amíg nem épül ki a szeged—szabadka—bajai vasútvona1. 14  

Nem kis gondot okozott a városnak a kontárkodás fokozódó terjedése. 1850  
augusztusában a helybeli szappanfőzők elpanaszolják, hogy a forradalom után  
az ipar minden területén se szeri, se száma a céhel ő írásokat és céhszokásokat  
nem tisztelőknek, a jogtalan üzérked бknek. 15  De mások is azzal érvelnek, hogy  
az 1851 tavaszán életbe léptetett „Ideiglenes Utasítás" világosan kimondja,  
hogy „(...) mester legények munkát egyedül csak ezéhbeli mestereknél vállal-
hatnak (...)". 16  A szabadkai hatóság azonban gryakran toleránsan viszonyul  a 
kérdéshez, mert a nagy kiterjedés ű  és épülб  városban sok „ipar űző"-re van  
szükség. 1853-ban a kontárok száma j бval meghaladta a százat, míg 1858 ok-
tóberében létszámuk közel hatvanra csökkent. 17  

A Bach-korszakban különféle iparral kapcsolatos rendeletek, rendtartások  
és utasítások láttak napvilágot. Az 1851 áprilisában életbe léptetett iparrende-
let („Ideiglenes Utasítás") már szól az ipar űzési szabadságról. 1853 novembe-
rében egy másik rendelkezés a mészárosok és a süt б iparban dolgozó szakma-
beliek kérdéseivel foglalkozik. 18  Az 1858 decemberében kibocsátott rendelke-
zés az iparjegyeket és más ipari védjegryeket szabályozza. 1 y Ugyanekkor a kü-
lönbözб  ipari rendellenességeket és visszaéléseket is rendszabályozzák. 20  Az  
1859. december 20-án Ferenc József császár által kibocsátott és 1860. május  
1-jén életbe léptetett császári nyílt parancs (pátens) legfontosabb rendelkezése  
az Iparrendtartás (Gewerbe-Ordnung) volt, 21  amely az iparszabadság elvén  
épült, és kilenc fejezetb ő l állt: 1. Mesterségek felosztása. 2. Az önálló ipar űzés  
feltételei. 3. Egyes iparágak m űködtetéséhez szükséges tervrajzok jóváhagyása.  
4. Az iparjog gyakorlása. 5. Piacforgalom. 6. Ipari segédszemélyzet. 7. Testüle-
tek. 8. Kihágások és büntetések. 9. Hatóságok és eljárások. — A törvény függe-
léke a munkakönyvekkel kapcsolatos tudnivalókat ismerteti. A 160 paragra-
fusból álló iparrendtartás legkimerít őbben az iparjog gyakorlásával, az ipari  
segédszemélyzettel foglalkozik. E törvény keretében m űködtek természetesen  
a céhek is.  

Érdekes képet tükröznek a kézm űvesek névjegyzékei. Az 1854. év eleji jegy-
zék összesen 658 szabadkai kézm űvesi tüntet fe1, 22  akik között igen nagy szám-
ban található szabó, csizmadia, kovács, sz űcs, takács, gombköt ő , viszont ritkáb-
ban fordul elő  az üveges, órás, lakatos, mészáros ...Egy másik, az 1855 má-
jusában készített kimutatás összesen 1241 szabadkai kézm űves és kereskedő  
nevét tartalmazza. 223  Több névjegryzék örökítette meg a bajmoki, csantavéri,  
5moravicai, pacséri, sándori, almási és kunbajai kézm űvesek létszámát is. 24  Így  
pl. Bajmokon 1857 októberében 134, Csantavéren 1858 májusában 78, Omo- 
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ravicán 1857 júliusában 112, Pacséron 1859 szeptemberében 91 kézm űvest je-
gyeztek. Sándorban és Kunbaján ennél kevesebb, míg Almáson ezekben az 
években nagyszámú ipar űzdvel találkozhatunk. 

A város gondot fordított az inasok képzésére. Azonban még a temesvári 
tartományi iskolahatóságnak is nem kis er ő feszítésébe került a tanoncok rend-
szeres „vasárnapi iskolá"-ba járásának, valamint a céhmesterek visszaéléseinek 
és hanyagságának a rendezése. Egy 1854. évi névjegyzék Szabadkán 321 inast 
(köztük 40 keresked ő tanoncot) tüntet fe1. 25  Bajmokon a vasárnapi iskola tan-
tárgyait a helységben használt nyelveken: német, magyar és „dalmát" nyelven 
adják elб ! 26  

Egyes foglalkozási ágakra b бségesebb levéltári adatok állnak rendelkezé-
sünkre. — A csizmadiák, csakúgry, mint sok más kézm űves készítménye, a há-
borús években pótolhatatlan eszközként jegyezhet б . A szabadkai születés ű  
csizmadialegények vándorkönyveib б l kitűnik, hogy számos helységben megfor-
dultak, és a mesterekhez elszeg бdtek. Eljutottak többek között Zomborba, 
Félegyházára, Kúlára, Bajára, Zcntára, Tótkomlósra stb. 27  A szabadkai varga-
legények pedig Pesten, Budán, Pécsen, Mohácson, Mak бn, Temesváron, 
Szegeden, Esztergomban, Pozsonyban, Aradon, Újvidéken, Eszéken, Becske-
rekén, Gy бΡ rben, Ldsinghen tökéletesítették mesterségüket.''-s A város szűcsle-
gényei vándorlásuk során temesvári, aradi, zentai, komáromi, szegedi,  

kiskunfélegyházi stb. mestereknél tanultak. 29  A szíjgyártólegények Mak бn ćs 
Törökbecsén, a tímárlegények Temesváron, Szegeden, Újpesten, Lugason, Ka-
ránsebesen fordulnak meg. 30  — A szabadkai szabólegények általában Zombor-
ban, Szegeden, Pécsen, Mohácson, Kaposváron, Székesfehérváron, míg a ko-
vács-, bognár- és asztaloslegények többek között a zentai, adai, pancsovai, lip-
pai, temesvári, aradi, szegedi, kikindai, kutyevai, belgrádi mestereknél képez-
ték tovább magukat. Itt már megfigyelhet бΡ, hogy a céhlegények ellátogatnak a 
balkáni államokba is. Sava Aradszky szabadkai illet бΡségű  asztaloslegény, aki 
1852 közepén Belgrádban tartózkodik, egyéves vándorlási engedélyt kap Oláh-
országba, Szerbiába és a többi török tartományba. 31  Nagryjából az eddig emlí-
tett helységeket (de gryakran távolabbinkat is!) keresi fel a többi nagyszámú 
kézműves is. — A királyi rendelet a céhlegények kötelez б  vándorlási éveit kez-
detben három, majd hat évre szabta meg! 

A kutatások során arra is felfigyelhettünk, hogy a szabadkai hatóság pénz-
büntetéssel sújtotta azokat a mestereket, akik a katolikus ünnepek alatt dol-
goztak. Ugyanis a rendelet értelmében a más vallásúak is kötelesek ünnepelni 
(a négy legnagyobb katolikus ünnepen), ha a helységben katolikus templom 
van.32  

A mesteremberek vásári árusítóhelyét a céhszabályok és a városi hatóság 
határozta meg. Szabadkán is pontosan kijelölték egy-egy foglalkozás, helybeli 
és „idegen" kézm űvesek helyét a heti- és országos vásárokon. 
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A kézművesek napszáma a többiekéhez képest magas. Pl. egy jó k őművesnek 
vagy ácsnak napi bére 1852-ben 1 forint és 6 krajcár volt (a közönséges nap-
számosoké 26 krajcár!). 

Elmondhatjuk még, hogy a város elsó könyvnyomdája Bittermann Károly 
nevéhez fűzбdik, aki 1844-től itteni negyedszázados m űködése során 250-nél 
több különböző  kiadványt adott ki. 33  1853. december 10-én a helytartóság en-
gedélyezi Leo Oblath könyv-, zene-, műkereskedésének a megnyitását. 34  A kб -
vetkezб  évben Oblath hatósági jóváhagyással kölcsönkönyvtárat létesíthe-
tett. 35  

Aváros ipartestületének fontos fejezetét a malmok képezik. Annál is inkább,  
mert Ausztria ösztönözte a magyarországi malomipar fellendítését, s erre  a 
közel ötvenezer lakosú Szabadkának kiváló gazdasági feltételei teremt ődtek. 36  
Kollár Pál bajmoki lakos már 1849-ben „olajmalmot" épített. 37  Egyébként 
1854-ben Bajmokon tizenб t, 3g egy évvel korábban Csantavéren pedig tíz szá-
razmalom üzemelt. 39  Az 1853. év eleji hatósági kimutatás szerint a városban 
és környékén összesen 214 malom található. 40  Létszámuk a város nyolc köré-
ben 112, a pusztákon 102. Pusztánkénti megoszlás: Verusics 15, Ludas 13, 
Radanovác 3, Kelebia 17, Tavankút 16, Györgyén 5, Vámtelek 9, Zobnatica 6, 
Nagyfény 10, Sebesics 8. A későbbi években a város területén csökken, a pusz-
tákon emelkedik a malmok száma. 41  

Országos viszonylatban is sokat mond az a tény, hogy özv. Redl Malvina 
bárónő  Kelebián már 1851-ben gőzgéppel rendelkezik. A Friedrich Werther 
által 1834-ben készített gőzgép négy lóerбs. 42  

Nagy számban tevékenykedtek a téglavet őmesterek, a tégla- és cserépége-
tők ... 1854-ben Szabadkán 45 tulajdonos égetett téglát. 43  (Összesen 2 410 000  
téglát állítottak el ő , s a városnak ebbő l 120 500 forint haszna származott.)  

Jelentős eseményként könyvelhető  el a szabadkai iparos kaszinóegylet alap-  

szabályainak 1860. május 31-én való j бváhagyása. 44  A helytartóság által elfo-
gadott dokumentum 6 fejezetb ő l áll: I. Általános rendelkezés. II. Közgy ű lés.  
III. Igazgatóságról. IV. Választmányról. V. Az egylet tisztvisel ő iről. VI. Az  
egylet feloszlásáról.  

Az eddigiek során az önkényuralom kézm űvesiparának szabadkai vonatko-
zásait foglaltuk össze nagy vonalakban. Az alábbiakban röviden szólunk az  

1861 és 1872 közötti évekről, amely idбszaknak mindenképpen legnagyobb  
eseménye a szeged—szabadkai vasútvonal kiépítése. — A gazdasági konjunktúra  

évei elбsegítették az iparosodást, de ennek megnyilatkozásai Szabadkán és  

környékén elég nehezen jutottak kifejezésre. A városi tanács az 1860-as évek  

elején Piukovits Ágoston királyi biztosnak azt jelenti, hogy Szabadkán nincs  

ipar- vagy kereskedelmi egyesület, gyár, a g őzmalom részvénytársaságon kívül  

jelentősebb iparvállalat. 45  A malomipar e korszaknak szintén fontos tényez ője.  
Az 1863. augusztusi kimutatása városban és környékén összesen 265 malmot  

tart nyilván (ebbő l 262 száraz-, 2 szél-, 1 gбzmalom). 4б  A város nyolc körében  
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számuk 115. Pein Antal 1861-ben állította fel g őzmalmát, majd a „Szabadkai 
elsó gőzmalmi Részvénytársulat" állítja üzembe a 45 l őerős, angol gyártmányú 
gőzgépet. 47  

A lassan polgárosodó Szabadkának mind nagyobb szüksége van a téglaége-
tőkre. Az 1867. évi hatósági kimutatása város területén húsz üzemel ő  „tégla-
égetési vállalat"-ot tüntet fe1. 48  Viszont a selyemhernyó-tenyésztés iparág to-
vábbra sem kelti fel különösképpen a szabadkai lakosság érdekl ődését. 

Sokkal több adattal rendelkezünk a céhekkel, a kézm űvesekkel kapcsolat-
ban. A Bach-rendszer utáni id őszak kézművesiparának levéltári dokumentu-
mai — a nagy társadalmi átalakulások következtében — immár más tartalmi 
töltésűek. A céhkorlátokon már az 1851. évi császári pátens sokat tágított, 
majd az 1860-as években a céhlegények remeklése is megsz űnik. 49  A kézmű -
vesek és más iparágak száma a városban még mindig kevés. Viszont egy tény 
fölött nem hunyhatnak szemet a kutatók: a bácskai városok 1848 utáni törté-
neti korszakaiban — a kimutatások szerint — Szabadka és Újvidék kézm űves-
iparának fejlődése a legerő teljesebb.so 

Az 1864. október 27-i kimutatás összesen 862 keresked őt és iparost tüntet 
fel. 51  1865-ben Szabadka területén legtöbb a csizmadia (122), azután a férfi- és 
nő i szabó (85), majd a szárazmalmok molnárai következnek (50). A városban 
csak egy keszty űs, kefekötő , fodrász, kosárfonó, fest ő , posztónyíró, puskam ű -
ves, szögkovács és nyomdász van a tanács nyilvántartásában. 52  1868-ban Sza-
badka területén 276 iparost írtak össze. 53  A budapesti kereskedelmi és iparka-
mara 1870. évi jelentése szerint Szabadkán iparral összesen 2874 (1441 vállal-
kozó, valamint 1433 munkás és hivatalnok), kereskedelemmel 715, бsterme-

. léssel 15 873 lakos foglalkozott. Az értelmiségi osztályba 780 személy tartozott. 
A város lakosainak száma meghaladta az 56 ezret. 54  Szabadka iparos és keres-
kedő  népességére nézve az ország városainak sorrendjében a 101., az emeletes 
házak számát véve a 87., a tényleges lakosság számának tekintetében a 3. helyet 
foglalja el. 55  Az 1872. évi iparstatisztikai kimutatás szerint Szabadkán az élel-
miszeriparban 72, a ruházati iparban 434, az épít ő iparban 59, a szövő-fonó 
iparban 58, agyagiparban 7, faiparban 96, fémiparban 81, sokszorosítóiparban 
1, mű iparban 3, mű- és szeriparban 4, b őr- és papíriparban 53, olaj- és zsira-
dékiparban 29, festő iparban 4, nő i kéziiparban 3, vegyes iparban 15 lakos dol-
gozott. Összesen 919 iparost jegyeztek.s 6  

1871 januárjában Ernyesi József és több helybeli iparos el ő terjeszti, hogy az 
„(...) iparos legények ön mível ődésök s erkölcsi úgy szellemi képeztetésük 
czéljábót egyletet szándékoznak alakítani (...)". 57  Majd március 5-én elkészül 
„A szabadkai iparos- és keresked ősegédek önképző  és segédegyleté"-nek alap-
szabálya, 58  amely 11 fejezetben rögzíti az egylet tevékenységét, ám a belügymi-
nisztérium nem hagyja azt jóvá. Ellenben 1872 őszén a kormányhatóság enge-
délyezi a Vermes Gáspár elnökletével megalakult „Szabadkai Kereskedelmi és 
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Iparbank" alapszabályait,'`' amely célul tűzi ki a „(...) kereskedelmet, ipart és 
gazdászatot rendes banküzletek űzése által ... el őmozdítani". 

Nagy változást hozott az 1872. február 27-én szentesített ipartörvény VIII.  

törvénycikkének 83. paragrafusa, amely többek között kimondta: „A jelen tör-
vény életbeléptetését ő l számított 3 hó alatt valamennyi fennálló czéh megsz ű -
nik. Ha a volt czéhtagoknak többsége ezen törvény életbelépte után 9 hó alatt 
ipartársulatot alkot, a megsz űnt czéh vagryona ezen társulatra száll, ellenkez б  
esetben a volt czéhtestület vagryona a czéh közgy ű lése által közhasznú iparczé-
lokra adományozandó (...)." A céhrendszer 1872. évi felszámolását követ ő  
években Szabadkán, Újvidéken és Zomborban összesen 3187 önálló iparos 
volt, akiknél 3646 bérmunkás dolgozott. fi0  

A céhrendszer megszüntetése teljes iparszabadságot biztosított, elóbb azon-
ban számos bonyodalmat vont maga után: a kézm űvesek meg szerették volna 
tartani piaci árusítóhelyeiket, de az ipartársulatok létesítése kiörül is keletkez-
tek nehézségek; a régi céhrendszer számos tagjának céltévesztése és egyéb kér-
dések okoznak újabb gondot. S ez mára következ ő  ipartörténeti korszak ka-
puját tárja elénk .. . 
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SZABADKÁRÓL  

LOVAS ILDIKÓ  

I. 

Addig gyakoroltam, amíg, ha valamit írni kellett, történet nem jutott eszem-
be. Nem volt egyszerű  a feladat, hiszen annyi mondanivalóm volt sokszor, 
konkrét és dühös, hogy börtönnek éreztem a keretet. A történetét. Aztán, mire 
belefértem, belepréseltem magam a fabula udvarába, kiment a fejemb ől, ami 
eredetileg írásra ösztökélt. Megtanultam hát tartogatnia mondanivalómat, na-
pokig hordozgatni magamban, akár a zsákosa rongyait, egy-egy fullasztó, írás-
ra fakasztó eseményt úgy hordtam magammal, hurcoltam, amíg a történet is 
nem kínálkozott, mert azt, hogy a történet az eseményhez szembe fog jönni 
velem, rám mordul este a lámpafénynél, amikor egészen másról olvasok, abban 
mindvégig biztos voltam. Be is rendezkedhettem volna így, a meglelt módszert 
ünnepelve írogathattam volna, megfigyel бképesség, kellő  erkölcsi érzékeny-
ség, odafigyeli olvasás, bogarászás, ezzel talán alkut is kötöttem volna, ezzel a 
megoldással, részben ugyanis tisztázva éreztem a feladatomat, a helyzetemet, 
a fiatal íróét, mondják, ilyesféle volnék. Vajdasági. Ez a szó, ez a lényegtelen-
nek is tartható jelzi gátolta meg az alkut, mert a couleur lokálban is csak akkor 
szeretek lenni, ha oda saját akaratomból térek be. Nem az a kérdés, hogy 
betérek-e. Errdl késibb. A kérdés, ami voltaképpen az alkut is megakadályoz- 
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ta, hogy elvárják-e t ő lem a betérést vagy annak gesztusát. Úgy t űnt, hogy el.  
Nem gyerekes makacsságból vetettem el a kikutatott módszert, amikor ezt  
megéreztem, egyszerűen csak nem fért bele a koncepciómba, az írásról mint  
felelősségteljes tevékenységr ő l alkotott elképzelésembe, az íróról vagy annak  
induló egyénről szóló gondolatmenetembe. Mintha arról kellene írnom, ami  
megváltozott, tönkrement a városunkban, de úgy — hiszen magamtól is err ő l  
írok —, hogy megfogalmazom a pusztulás okát, kend őzetlenül, ujjmutogatón.  
Ezt sajnos nem tehetem, mert sokakkal szemben, én azok közé tartozom, akik  
képtelenek meghúznia jó és a rossz (elképzelés, platform, nép, egyén) közti vo-
nalat, egyetlen kézmozdulattal kettéválasztani. Nem mintha némely történés ki-
váltotta első  dühöm nem erre sarkallna, de abból ritkán születik szöveg. Eleinte  
azért nem, mert nem volt meg hozzá a fabula, kés őbb meg, amikor megtanultam  
addig tárolni magamban az esemény okozta hangulatot, míg fabula nem került  
hozzá, rájöttem, mennyire esetleges, pillanatnyi, részleges a hangulat magában, ha  
nem adok hozzá, a fabula magában is többet ér, viszont ha megtoldom, már nem  
a konkrét eseménnyel foglalkozom, a hangulat sem ugyanaz, ha megtoldom, ritkán  
kerül bele az itt és most. Ritkán kerül bele p őrén. Ha pőrén kerül beli, akkor  
újságírói, ennélfogva partikuláris. Érezhet ő , remélem, hogy nem történelmi és  
sorskérdésekről beszélek most, inkábba mindenkori hinterland életér ő l, arról is,  
amikor nem olyképpen hátország, hogy amott fegyverek dörögnek. Nem érzem  
jogomnak, hogy a város igencsak zajló, sokszor dühöt kiváltó történéseib ő l, ame-
lyek következményei már gyerekeink vállát fogja rogyasztani, egyértelm ű  történe-
teket faragjak. Joga az átlagpolgárnak, joga az újságírónak, de nem joga annak,  
aki prózát szeretne írni, egyszer űen csak prózát. Nem joga, mert a prózába, az  
irodalomba csak az igazság fér bele. És az olyan kevés. Amir ől tudhatom, hogy  
biztosan az igazság. Túlmutatva a köznapok eseményein. Ezzel van a legtöbb ba-
jom a városomban, erről magyarázkodom legtöbbet. Ez sokkal terhesebb, mint  
tagadni vagy elfogadni, hogy némely szövegem h бse valós személy-e. Terhesebb,  
mert az írástudói felel ősséget célozza meg. Az írástudói felel ősség pedig az  a 
messze lebegő  pont, ahová el szeretnék érkezni egyszer. Akár úgy is, hogy nem  
jelennek meg írásaim, noha ez végletesség, de gondolom, érthet ő , magatartásról  
van itt szó, nem konkrétumokról, sorokban mérhet ő  szövegrő l.  

„Az író (...)‚amit kimond, az nem lehet kevesebb sohasem az igazságnál.  
(...) Politikai nézetekre, azt hiszem, nincsen feltétlenül szüksége az embernek;  
de egy kevés igazságra okvetlenül." És hogy egyértelm ű , köznapi példával tá-
masszam alá, amirő l eddig beszéltem, egyúttal pedig azt is elmondjam, mi  a 
mércéje az igazságnak: most, karácsony táján, hogy ezt a szöveget írom, három-
óránként elmegy az áram, néha s űrűbben is, ami több alkalommal azt is jelen-
tette, hogy törl ődött a gépbő l jб  néhány gondolatom, megfájdulta szemem,  
amíg gyertyafénynél papíron próbáltam folytatni, amit az áramszünetiga szá-
mítógépnél kiokoskodtam magamból, kialudtak a karácsonyfán a fények is,  
feketeségbe borultak az ünnepre készült szobák, az emberek pedig a helyi  
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áramelosztó közvállalat el ő tti békés felsorakozást fontolgatják, ugyanakkor  

azonban, mindezekkel a valós eseményekkel egy id őben, állampolgári megalá-
zásunkkal párhuzamosan, s ű rű  pelyhekben hulla hб , fehér a karácsonyunk,  
mesebelien szép, emlćkicíér_б  hangulatot áraszt (segíti ebben a gyertyafénybe  

borult szoba), és én nem tudom, hogy mit kellene gondolnom, kezemben  a 

ceruzával, a szöveg utólagos begépelési fáradalmainak tudatában, nem tudom,  

hogy valóban dühösnek kell-e lennem, amikor a szobába a hó is bevilágít, és  
mindegyre csak hullik. Kiegyensúlyozódnak a dolgok, rajtunk kívül, t ő lünk  
függetlenül lelik meg egyensúlyukat, nekünk csak annyi a dolgunk, hogy föl-
fedjük ezt, mert ez az egyensúly az igazság, amir б l írni kell, Cn ekként tudtam  
elfogadni és megérteni azt az igazságot, amelyr ő l az előbbi idézetben Ottlik  
szól.  

II. 

A couleur lokálban igen jól érzem magam. Az igazi lokálokban az ember 
általában jól érzi magát, mert nyugton hagyják, ül békén az asztalánál, és amíg 
kortyolgatja kávéját, italát, elmondja gondolatait, kicseréli másokéival. Ez az 
irodalmi lokál. Es mert lokál, valami könnyedség van a leveg őjében, füstös, 
zajos világában. Ez a könnyedség talán összefüggésbe hozhatóa fentebb emlí-
tett igazsággal, érthet ő , ugye, hogy a meglelt lényeg könnyebbé teszi a lelket. 
Azért is jól érzem magam ebben a lokálban, mert asztaltársaim él ők és holtak 
egyaránt lehetnek, senki nem zavar abban, hogry kicseréljem velük gondolatai-
mat, két és kétezer év nem jelent társalgási akadályt, a személyes megjelenés 
bonyolultsága okán találták ki a lokáltulajdonosok a nyomtatott lapok általi 
társas érintkezést. Akik meg úgry érzik, táncoljanak nyugodtan, a lokálban az  
is megengedett, hisz azért lokál. Bonyolult a szó, számomra csak az a kínos, ha 
betérvén egy meghatározott asztalhoz kívánnak ültetni, nem mintha nem tud-
nám, hol a helyem, de bóklászni jó dolog, ide-oda köszönni; a lokálissá tett 
lokálban nincs semmi vonzd, a lokalizált lokál három asztalnál többet nem tud 
elhelyezni, nincs hol, nincs hová. Abban a lokálban, ahol én szeretek üldögélni, 
Szentelekynek az ákácokr б l szóló versérő l bizton tudják, hogy nem éppen a 
poros bús bácskai tájban álldogáló akácról van szó, a fáról, de nem is rólunk, 
ahogy árválkodunk. Itt. Most. Mindenkor. Mi. Ezek a kulcsszavak nem az ál-
talam kedvelt lokál kulcsszavai, mint ahogryan az említett vers is egy másik  
lokálba való bejutáshoz kell, ajánlólevél, jelszó, ha úgy tetszik, vagy csak lehe-
tőség egy másmilyen játékra; éppen itt az ideje, hogy elkezdjük, gondoltam,  a 
mi lokálunk törzsasztalánál hallhattunk éppen eleget, gondolhatják, hogy nem  

• én találtam ki, hogy az említett vers valami másról szól, csak odafigyeltem,  
amikor errб l beszéltek. Mert ez az egyik belépd az európai lokálba, gondolom, 
az a neve annak a másiknak, ahová igyekszünk, ki-ki a maga módján. Én az 
elindulásnak olyan módját választottam (hogy közben mindvégig saját loká- 
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lunk asztalánál ülünk és beszélgetünk saját dolgainkról, nem kétséges, mint 
ahogyan az sem, hogy ezekr ő l csak szélesebb kontextus birtokában beszélhe-
tünk ke11ő  könnyedséggel, hogy ne utaljak már sokszorosan vissza a legels ő  
passzusra), amelynek tárgyi megvalósulásához nem férhet kétség, gondolok itt 
a szabadkai Városháza bizonyos üvegfestményeire, ugryanakkor az elindulásom 
nem torkollhat zsákutcába, mert — hogy tárgyiasult maradjak —, hasonló jelké-
pekkel bíró üvegfestményekre bukkanhatunk mindenütt, ahol a neves üvegfes-
tő  mester megfordult. Az els ő  kapcsolódási Pont a couleur lokálhoz, az „ákáchoz", 
kissé talán másmilyen szögben; és az európai lokálhoz, egy id őben. Mert na-
gryon fontos, hogy egyid őbeni történésekrő l, dolgokról szóljak, megtartva a 
magam kis bácskai lokálját, de ugyanabban a pillanatban, egyazon vérkeringés-
sel a másikban is benne legryck. Szabadka ehhez j б  kiindulópont. Knduló 
pontnak valóban kit űnő , csakúgy, minta megpendített t čma, a szabadkőmű -
vesség, csakhogy: hogryan kapcsolódhat jelenünkhöz, hiszen mégiscsak megha-
tározó erő  a jelen, kereshetek száz kibúv б t is. Az igazságról mint alapkбvctel-
mčnyrő l nem is szólva, amit a mindennapi dolgok fölé helyeztem már az els ő  
bekezdésben. A jelenhez való kapcsolódása tárgryról való tájékoz бdás esetén 
nem kétséges, jelenre vonatkoztatható mondanivalója éppen csak/maximálisan 
annyi, amennyi bármely pr бzátб l elvárható, s ez természetesen az igazságmagra 
is ekképpen vonatkozik. Tehát írtam néhány szöveget, ami úgy tud Szabadkára 
vonatkozni, hogry közben (tárgrya okán) átöleli a világot, és úgry vonatkozik a 
jelenre, hogry közben nem eshet (id őbeni távolságának köszönhet ően) abba a 
csapdába, aminek ellentéte úgy fogalmazódott meg, hogy politikai nézetekre 
nincs okvetlenül szüksége az embernek. Ebben a mondatban ott lüktet a párja, 
kimondatlanul is érthet ő , minden kijelentés magában hordja ellentétét, csak 
čppen megtörtént emberek megtörtént dolgaihoz ekképpen is hozzáállhatunk, 
mindössze ennyirő l van itt szó. Szellemi földrajzot térképezni, a város épületei 
közé kifeszíteni a szellemi magatartás meridiánjait úgy, hogry a megsz ő tt necc 
egyformán boruljon minden jeles emberünk fejére, és hogry a hasonlatban sze-
replő  necc körül, fölüti ott pattogjanak a képzeletbeli labdák, teniszlabdák, egyik 
térfélrő l a másikra, egyenlő  mértékben és elegáns könnyedséggel. Port Saidból 
repüljön a labda Szivácon át Szabadkáig. „Univerzális embersors jelenségei" eb- 
ben a városban megfogalmazva. Ezek az igazi lehet őségek, egy-egy elejtett szó 
kapcsán, amit továbbgondolunk, fénykép által, amit száz kézen keresztül szerez-
tünk, leírt mondataik, elkészített üvegfestményeik, beutazott tájaik révén. 

Legtöbbet úgry tudhatunk meg, ha kávéházakban ülve képzeljük cl őket. Vi-
déki kávéházakban. Azoknak még van lelke. Nem gúnyolódó, nem üres. Nem 
mintha Havas E. védelmére szeretnénk kelni, de irodalomtörténeti távolságok-
ból szemlélve úgy t űnik, azoka kávčházak sem voltak üresebbek, és ezek sem 
lelkesebbek. A legtöbbet akkor mégis úgy tudhatjuk meg, hogry mindenféle 
kávéházakba képzeljük őket. Mert mondataik igazságért čkénck vizsgálata esetén 
(kávéházi csevegések mint irodalmi korfordulók, költ ő i felemelkedések és buká- 
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sok, régiók megfricskázásának okai) el kell hagynunk az akkori érzelmek ak-
kori töltéseit, és magát csak az aprócska igazságot körbejárni, szabadon, egyen-
lő  félnek tekinteni a necc két oldaláról adogatókat, a Port Saidból integet ő t,  
mindenkit. Ehhez kellett nekem egy öszeköt ő  kapocs, amiről már szóltam, és ami  
más írások témája. Eljutottam háta (couleur) lokáltól a kávéházakig, Szabadkán  

mindkettő  jelentős szereppel bír.  

III. 

A KÁVÉHÁZ ÉS AZ IGAZSÁGMAG 

Pгózа  

Akkoriban sokat foglalkoztak a jövővel, félelmes volt rá gondolni, hát állan-
dбan csak azt tették, összeszorult szívvel, de egyre csak rá gondoltak, a jöv őre.  
Azelő tt izgalmas játéknak tartották, de az utóbbi években a kínszerzés kegyet-
len játéka lett, kin ő tte önmagát, mondogatták néha, ha már elfogyott erejük a 
nagy félelmekben. Kérdezgették egymást, honnan is tudják. Mib ő l állapítható 
meg, hogy kinő tte önmagát. A válaszokat rangsorolták, a legjobbat keresték, 
megnyugtatásul. Biztonságképpen. Verseny alakult ki köztük. Voltak, akik ál-
talánosságokat mondtak, a centuriákra hivatkoztak, átszellemült arccal ismé-
telgették, „A tenir fort par fureur contraindra, / Tout coeur trembler, Langon  
advent terrible". Ezeket nem fogadták el. Mert nem fogadták be. A szörny ű -
ségek, az elkövetkező  idők szörnyűségeinek fokával volt baj, nem tudták el-
képzelni, verssorokba, keresztrímekbe, mint gyöngyfoglalatokba megírt keser-
ves végüket, a tudás, a verselés szépsége és a megjövendölt halál együttesen túl  

sok volt, akár egy ballada, lehelte magából valaki, aki a verssorokba rejtett  

egykori jövő  szörnyűségeit értékelni próbálta, ugyan, torkollták le rögtön, az  

„másról" szól, másvalakikr ő l, de ezek a sorok, ó. De nemcsak az emberi agy  
jótékony „eddig és nem tovább" tulajdonsága vettette el velük ezt a választ,  

hanem az is, hogy a centuriák nem róluk, nem az ő  közelükben folyó, naponta  
megtörténő  halálokról szólnak, és nem arról, hogyan lehet megmenekülni,  
melyik az a pillanat, amelyik még alkalmas, hanem arról az utolsóról, az meg  

kit érdekel, akkor senki nem marad, nem fontos. Averseny tovább folytatódott,  

összébb szorult napjaikban keresték a bizonyosságot jelent ő  megoldást, amely  
bebizonyítja, hogy félelmük valóban túln ő tte önmagát, és ez a jöv őjükben nyer  
halálos vagy életüket kettétör ő  bizonyságot. Talán már holnap.  

Keresték a választ, minden baráti összefutás, beszélgetés oda lyukadt ki, gon-
dolhatnánk, hogy ez a mohóság bátorságot takar, jöv őkutató kitartásuk merész  
szembenézést az elkerülhetetlennel, emelt fej ű  vállalását a végnek. De Persze,  
hogy nem így volt, persze, hogy egész id ő  alatt, versenyük minden fordulójánál,  

amíg eldobták a megoldásnak kínálkozó lehet őségeket, csak arra vártak, hogy  
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felbukkan az egyetlen, az igazi, amely romba dönti egész játékukat, a jöv ő rő l  
alkotott félelmes képüket. Másrészt viszont nem tudták, hogy mi lehet a vég.  
Normális mederben folyó életükb ől képtelenek voltak kikukkantani, hogy elkép-
zeljék a rájuk várót, senki nem képes kinézni a normálisan folyó életéb ő l. A mű -
vészek, igen, jó, de most nem róluk van szó, hagyjuk a nagy verseket, az öt év  
leforgása alatt pár ezer emberélet által bizonyossággá vált, könyvben megjelent  
föltételezést, megoldást kínáló jóslást a Két útról, mindegyik két útról, ez a törté-
net hétköznapi emberekr ől szól, legfeljebb az bennük a rendkívüli, hogy tudni  
akarják a jövőjüket, mert félnek t ő le. Bizonyosságot követelnek, hogy ne kap-
ják meg azt. És versenyeznek a keresésben, amelynek tétje, hogy ne találjanak.  

Voltak, akik azt tartották a centuriák hibájának, hogy általánosságban szól-
nak mindenkirő l, márpedig mindenki mégsem. Mindenkit mégsem. Ugye.  
Ezek a tenyérjóslást ajánlották fel megoldásul, azzal a megjegyzéssel, hogy elég  
a figyelmet csak az életvonalra fordítani, hiszen ha az megfelel ő  irányú, alakú,  
mélységű , kellően rovátkás, elágazásos, akkora tenyér tulajdonosa hosszú éle-
tű  lesz, tehát semmi oka, hogy jöv őjére félelemmel telve gondoljon. Ha meg  a 
linea vitalis és a linea naturalis v. cephalica rosszat sejtet, úgy ismételten nem  
kell a jövő t félelmesnek látni, hisz megoldása nincs kezünkben, illetve nagyon  
is kezünkben van, de nem a megoldás lehet őségével, hanem az ítélettel. Annyit  
még hozzátettek, hogy „Where ignorance is bliss t'is folt' to be wise", ifj. Ló-
nyay Sándorné után, de elvetették ezt a megoldást is, hiszen nemcsak a halálról  
van itt szó, sokkal inkábba tudásról, a jöv ő ről szóló tudása körülmények  
ismeretét is jelenti, a körülményekb ő l pedig következtetni lehet, minden em-
ber következtetni tud saját holnapjára, érezheti azt, hogy még tehet valamit,  
és ez talán a legfontosabb, igen, annak a hite, hogy még tehet valamit, ez  
csökkenti tán a jövő  félelmességi szintjét. Ebben megegryeztek. Tovább folytat-
ták a kutatást, analógiákat kerestek, elméleteket, amelyek az analógiák létét  
bizonyítják. Ezt sem lehetett örökké csinálni. Kezdtek kifulladni, azt hinni,  
hogy betegség ez már, ilyesmivel közemberi szinten nem is foglalkoztak régen,  
úgy érezték, hogy kristálygömbös vásári jósn ők szintjére süllyedtek, és ez még-
iscsak sok volt, akkor is sok, ha környezetük történéseihez képest ezt az önz ő ,  
mert önmentő  ténykedést, minta félelemmel terhes jöv ő  kutatása, ártatlannak,  
komolytalannak, jelentéktelennek és történelmietlennek gondolták. Mint  a 
mesékben, úgy történt éppen, hogy akik a tenyérjóslási megoldás legádázabb  
ellenző i voltak, és leginkább gyötörték őket a leírt bajok (kristálygömbös ...),  
rátaláltak egy régi, ősrégi fotóra, amelynek a bal föls ő  sarkában az állt, hogy  
Szabadka 100 év múlva, és a képen, a „Városi Színház" fölött a legkülönböz őbb  
járművek röpködtek, többek közt egy hordó alakú, amelyre az volt írva, hogy  
„Vénus vendéglő", és egy halhoz hasonlatos is, a „Rend ő rség" fölirattal. Örül-
tek a fotónak, vidámságot árasztott. Megnyugtató is volt, hogy mindig is gon-
doltak a jövбre, olyan nagyon gondoltak rá, hogy fotókat árultak róla, a jöv ő -
rő l. És két dolgot biztosan létez ő  intézménynek képzeltek akkoriban a jövő - 
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ben, a rendőrséget és a vendéglő t. Megnyugodtak egy kicsit. Ha régen is elképzel-
ték a jövő t, és az bekövetkezett, jelenné vált, akkor talán most is úgy kellene,  
hasonlóképpen, tervekkel várni, elképzelésekkel, fotókkal, és nem félelemmel ter-
hesen, hiszen akkoriban sem lehetett vidám, mondogatták, akkoriban sem lehetett  
gondtalan az élet. Csak reálisan, hiszen vendégl ő  és rendőrség még mindig van,  
kávéházakban jönnek össze az emberek, és kitérnek a rend őrség elél, ha csak  
tehetik, az meg Ott úszkál köztük, az a dolga. Kiegyensúlyozтákegymást, ez reális,  
olyasmit kell elképzelni, ami egyensúlyt teremt, az a jöv ő  alapja, az talán megoldás  
lehet. Rajtuk kívül álló egyensúly, amit azonban ha fölfedeznek, újra hinni tudnak  
a jövőben. Így képzelték a régi fotó fölfedezése után. Egyik nap aztán, mint  a 
mesékben, amíg a Korzón vágtattak végig, megállni, nézel ődni már régóta nem  
volt miért, csak siettek, le a kedvenc találkozóhelyükre, ez is olyan jellemz б  volt,  
hogy pincébe járnak találkozni, le, de nem volt rossz, mások is jöttek, és mindenki  
szépen viselkedett, nem lehetett másként, a legrégibb hely volta városban, érezte,  
aki oda belépett, a modern kávéházak legrégehbikébe. Akkor történt, egyik nap,  
hogy meglátták, észrevették, addig is úgy volt, már két év óta, csak ők nem vették  
észre, biztosan mert még nem ismerték a kávéházak és más intézmények örökt ő l  
való létezésének törvényét, hogy a Korzón hiányzik egy kávéház, egy kerthelyiség,  
hogy a helyén passage épül, és egy hatalmas épület, csupa üveg, de nem kukucs-
kálásra alkalmas, hiányzik egy kerthelyiséges kávéház, amelynek a neve az volt,  
hogy Borac. A városból elt űnt a Borac, nevettek, ugráltak, jelképnek fogták fel,  
boldogok voltak, üzenetnek tartották, várni kezdték, hogy a többi borac is elt űnik,  
de aztán, hogy a kávéházukban beszélgetni kezdtek, lassan eszükbe jutott, hogy  
abban a kerthelyiségben ültek 11 beszélgetésre fontos embereink, jelent ős „pont-
jai" a városnak, hogy borostyánnal befuttatott falán ott függött a Foto novine,  
mindenki megállt elő tte, mert ott voltak kifüggesztve a város eseményei, nevetsé-
gesek is, a város fotóstársadalma egyik legjelesebb családjának, a „Foto Aná"-nak  
a lánya is készítette az ott lógó képeket, megannyi mozaikját a múltnak, hisz amit  
lekattintottak, már múlt is volt, és igaz, hogy a Foto novine jóval el őbb megszűnt,  
mint ahogy a kerthelyiséges kávéházat lebontották, de mégis valahogy együtt lé-
tezett az emlékezők fejében a kettő, az emlékezők fejében, akik ünnepelték és  
szimbólumként fogadták a Borac lebontását, az asztalai mellett ül ők nevetésének  
elhordását. De mégis, ugye, érezhet ő , hogy nem volt helyénvaló név a Borac. Hogy  
kávéháznak ilyen nevet nem szabad adni. Es lenn ülve kedves, a város legrégebbi  
modern kávéházában, lenn ülve és err ő l gondolkodva olyan egyensúlyban lévбΡnek  
érezték a dolgokat, amelyek eszükbe jutottak, egyensúlyban lév őnek, mert igaz  
ugyan, hogy rossz idők emlékét idézte a neve, de kedves emberek itták benne  a 
hosszúlépést, igaz, hogy faláról elt űnt a fotóújság, de a fotók megvannak, igaz,  
hogy pusztul a város, de passage-ok épülnek, ahol nem ér az es ő , átjárók, a har-
cosok szeme láttára. Nem gondolkodtak többet. A kávéházak ismerik az igazság  
és egyensúly titkát. Ennyi elég.  
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„ÚJVIDÉK AZ OLYAN VÁROS ...”  

GEROLD LÁSZLÓ  

Élesпрdin e,nlékének  

A VÁROSSIRATÓ) — A város, minden város lelke az utcák, a házak és az 
emberek, akik a város utcáin járnak-kelnek, sietnek, álldogálnak, a város há-
zaiban élnek. A várost a városkép és az Ott él ő  emberek közösen, együtt jel-
lemzik: az utcák rendje és rendezettsége, fényei és tisztasága, az építkezés stí-
lusa és a közlekedési adottságok éppen úgy, mint az emberek viselkedése, az, 
ahogy köszönnek egymásnak, ahogy elmennek egymás mellett, egymásra néz-
nek, észreveszik a másikat, ahogy beszélnek egymással, kérdeznek és felvilágo-
sítanak, belépnek az üzletekbe, és távoznak onnan, ahogy sorban állnak.. 
Ahogy jelenlétükkel lélegeztetik a várost. Hogy valaki őslakos, nemcsak azt 
jelenti, hogy Ott született, hanem sokkal inkább azt, hogy érzi a város ritmusát, 
együtt lélegzik a várossal. Aki beköltözik a városba, jöjjön bárhonnan is, az —  

hogy otthon érezze magát — id ővel megtanulja érezni a várost, igyekszik elsa-
játítani a város életformáját, átvenni a városi élet lüktetésének ritmusát. Szá-
mára mindaz, minta város szülöttének, természetes lesz, amit a városba láto-
gató idegen észrevesz, megjegyez mint jellemz ő  jб  vagy rossz emléket. 

Aváros nemcsak utcákból, házakból, terekb ő l és parkokból meg emberekbő l 
létrejött élő  szervezet, hanem adott kultúrát is jelent. Civilizációs vívmány, 
amihez hasonulni, amit fejleszteni kell, de amit — mint mostanság történik 
Boszniában —, sajnos, lerombolni vagy meggyalázni is lehet, mint ugyancsak 
mostanában Vajdaság városait. Mindenekel ő tt talán Újvidéket. Egyáltalán 
nem véletlen, hogy szülővárosom őslakói néhány éve nem járnak esténként, 
vasárnaponként sétálnia városba; nem érzik jól magukat a saját városukban, 
beleborzadnak a változásokba, idegennek érzik az új házak stílusát, azokat a 
tornyos, kupolás, boltíves építményeket, melyekkel újabban mindenütt, a bel-
városban éppen úgy, minta Telepen találkozunk, melyeket gátlástalan ízléste-
lenséggel építenek (mibб l, kinek az engedélyével?), miközben annyira sem 
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tisztelik sem a város múltját, sem a városképet, hogy még az impozáns szépség ű  
szerb püspöki palota fölé is pimaszul pipiskedik egy, a t бszomszédságában 
hatalmasodó épületmonstrum. Mintha egy patinás egyházi ének szépen hangzó 
dallamát egy neom űdal harsánykodó rikácsolása szorítaná háttérbe. A régi új-
vidékiek irtóznak ett б l, s attól a hangoskodó modortól, amit rájuk er ő ltetnek 
az új betelepülбk, kik semmire sincsenek tekintettel, csak önmagukat látják, 
szeretik, akik számára a város sohasem is volt féltve őrzött, törődést igénylб  
élő  szervezet, nem civilizációs élettér, akiknek legfeljebb kivagyiságuk megmu-
tatásának porondját jelenti. 

A város képének rohamos és szánalmas lepusztulása akkor is elszomorító, 
ha Újvidéknek sohasem is volt egységes városképe, ami jellegzetessé tette vol-
na. A városról kialakult képet inkább az határozta meg, hogy délr ől a Duna 
szegélyezi a folyó túlsó partja fölé magasodó péterváradi ereddel s a láthatárt 
távolról behatároló lankás Fruška gorával, illetve az északra kinyíló, végtelen-
be veszi bácskai síksággal. Ahogy maga a városkép két egymástól igencsak 
különbözi részre oszlott, egy városiasra és egy falusiasra, ugyanúgy ezeken 
belül is felismerhetik az eltérések, a negyedeket jellemzi építészeti sajátságok. 

A város lakosai, így található az összefoglaló jelleg ű  munkákban, dolgoza-
tokban, részben kereskedelemmel és iparral, nagyobb részben pedig földm ű -
veléssel és konyhakertészettel foglalkoztak. Ennek a munkamegosztásnak a 
jegyében formálódtak az egyes városnegyedek. A legurbanizáltabb küls ő t a 
belváros mutatta: a Duna-part és a nagytemplomnak nevezett neogótikus ka-
tedrálissal, aMolnár György tervei alapján Pontosan száz éve épült neorene-
szánsz városházával, a szecessziós építészet jegyeit őrzi egykori szállodákkal 
és bérpalotákkal övezett fбtérrel (itt a Meštrovié formázta Mileti ć-szoborral 
szemben, a templom felé es б  részen állta Szentháromság-szobor) két részre 
osztott, a nyugati és a keleti szecessziót ötvözi szerb püspöki palotától a Mo-
narchia-beli típusépítkezés emlékét őrző  régi vasútállomás el бtti, évtizedek 
óta immár lakótömbdobozokkal beépített térig húzódó —f őutca közé esi rész, 
amely éppen úgy két építészeti egységre bontható, mint maga a városkép. A 
18. század közepét бl épült óvárosra, a Duna utca, az Almási-templom, a csa-
torna és a Kiszácsi út közötti szerb negyedre, valamint a 20. század fordulójá-
tól, de fб leg a húszas—harmincas években felépített modern városrészre. Szinte 
a kettб  határán emelkedik 1939-tel a báni palotának épült, emblematikussá 
vált fehér márvány palota, amely a mindenkori hatalom központjaként funkcionál, 
s lett nemzedékek és nemzetek nem minden tekintetben kellemes emléke. 

Ebbel a kétarcú, de egységesen magasan urbanizált belvárosból hosszú jobb 
kanyar után Bánát fбvárosát, Becskereket — ahonnan sok, kés őbb Újvidéken 
gyökeret vert család származott, akiket a mi családunkhoz hasonlóan egykoron 
a „copfos kanca" telepített ide Elzász-Lotaringiából s akik akár inkább franci-
ák, akár inkább németek voltak is, itt lengyel—magyar—szerb—szlovák ... vér-
keveredés után zömmel elmagyarosodtak —, illetve — a f б térrбl az üzletsorból 



álló rövid Zsidó utca folytatásaként a hol II. Rákóczi Ferenc, hol Jugoszláv  
Néphadsereg utcának és Forradalmi sugárútnak nevezett úton — a magryar tör-
ténelmi múltú Futakot és a németség egyik központjának tekintett Palánkát  
megcélzó országutak vezettek keletre, illetve nyugatra. Igaz, hogy a francia-
német Geroldok és a lengryel Simalák kelet fel б l érkeztek a városba, hogy az  
itt élő  Bírókkal és Szvéticsekkel keveredve legryenek újvidéki magyarok, szá-
momra mégis a nyugat felé vezet ő  Futaki út az emlékezetesebb. A városból  
kifelé haladva egryre szélesed ő , ma már csak járdaszegélyként és kocsifeljáró-
ként megmaradt, csúszós sárga keramitkockákkal kövezett utcán sorakoztak  
azok az épületek és helyszínek, amelyek elemista és gimnazista Cveim megha-
tározói, emlékezetességei. A fő térről a Telep kezdetét jelent ő  vasúti rámpáig  
botladozd-csilingel ő  sárga villamosból jobbra-balra tekintve t űnt elénk a zsi-
nagóga, egyszerűen csak zsidó templomnak mondtuk; a firtaki piпc, ami akkor  
még az utca két oldalán volt, s ahová naponta néha többször kiszalasztottak  
bennünket, gyerekeket, és ahol magunk is megpróbálkoztunk némi pénzkere-
séssel, ha a kertben túl b őségesen termett a nem különösebben kedvelt ringli;  
a Vál cukrász, ahol a legjobb fagylaltot lehetett vinni — a legjobb parfé, amit  
mi kornettnek hívtunk, a Zsidó utcai Hackernál volt —; a Rókusi-tenrplonr, mi  
kistemplomnak mondtuk, mellette az egy id őben magyar elemistáknak hajlé-
kot adó négy tantermes iskolaépülettel; az 1908 és 1910 között emelt, a „mo-
dern építészet el őhírnöké"-nek tekintett monumentális gimnázirrnr, melynek  
padjait az ötvenes évek legelején minta nyolcosztályos Papp Pál Magyar F б -
gimnázium diákja, majd kétévnyi általános iskolai kitér ő  után minta Moša  
Pijade vegyes tannyelvű  gimnázium diákja koptattam magam is; a kаszárnyа,  
ami előtt hatalmas platánfák társaságában őrködtek a katonák; a rendezett-
gondozott temető, ahol őseink, tanáraink, korán elhunyt osztálytársaink sírjai  
domborultak, s ahová sötétedés után, bevallom, nemigen merészkedtünk;  a 
jódfürdő, ahová szombatonként fürdeni küldtek bennünket, s melynek szép  
szecessziós épületét elóbb tarka virágágyások tették az arra járók számára fi-
gyelmessé, majd zenés szórakozóhelyként kerthelyiség takarta el; a fürd ő t öve-
zб , elóbb erd бszerűen úttalan, majd évekkel kés бbb kövezett utakkal szabdalt  
park, a fürdбpark, melynek egyik lapályosában tanultunk korizni — hárman egy  
pár korcsolyával — éjjel, hogy !jenki se lássa ügyetlenkedésünket, és melynek  
padjain kaptuk-adtuk az elsó csókokat; a park utáni kórház, melynek mogorva  
épületeit szerencsére csak kívülr ő l ismertem, valamint a fürdővel, a parkkal,  a 
kórházzal szemben az út bal oldalán levő  parkosított portákon emelt, irigyelt  
palotaszerű  házsor, melynek építményeit mi éppen úgy, minta fürd ő  elб tti  
mellékutca szerényebb, de számunkra szintén csodálatos házait villáknak hív-
tuk. Északra, a Kenyér, illetve a Szűcs utcáról indulva, Szabadka és Temerin-
Becse, valamint északnyugatra Piros—Ókér—Verbász irányába lehetett elhagyni  
Újvidéket, miután végigmentünk a belvárostól a falusias külvárosok felé veze-
tб  utcákon, melyekben a nagyobb, többnyire emeletes épületeket keresztutcá- 
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tól keresztutcáig szinte észrevétlenül városi jelleg ű  családi, majd gazdasági ud-
varral s kerttel kiegészített, jellegzetesen falusi házak váltottak fel. Dél felé,  a 
Dunán át vezetett az út; az én gryerekkoromban miután a két futballpálya közül  
a belváros utcáiba kanyarodott a Belgrád irányába igyekv ő  vonat, hogy a há-
borúban felrobbantott híd helyett a t ő le alig száz méterre balra épített, máig  
használatos ideiglenes hídon át — azt beszélik, német hadifoglyok emelték, an-
nak fejében, hogy hazatérhetnek, mindössze fél év alatt — Pétervárad sz űk utcáit  
elhagyva a Fruška gora Dunába vesz ő  nyúlványai között kanyarogjon, míg az eny-
he emelkedőket a kockaköves, sző lők között haladó országút mászta meg.  

Nem véletlenül használok a várostérkép felrajzolásakor, a városkép bemu-
tatásakor múlt idő t. Amirő l az imént írtam, az zömmel a múlt, a múlt hangu-
lata. A negyvenes évek közepén kezd ődő  eszmélésemt ő l számított két évtized-
nyi idő , amikor megismertem és megszerettem a várost. Amikor még a nyugati  
városszerkezetet utánozva nem szabdalták fel széles bulvárokkal Újvidéket,  
illetve nem építettek a kertekben meg a lerombolt földszintes utcák és házso-
rok helyett nagy, a lakóterületet új külvárosnegyedekkel (Limanok, Újtelep)  
bővítő  tбmbháztelepeket, létrehozva így a szocialista urbanizáció hol elriasztó,  
hol némileg emberszabásúbb telepmonstrumait. Míg Újvidéket is el nem érte  
a mai napig sújtó, modernnek mondott városkép újfajta uniformizálódása,  
melynek az a jóvátehetetlen hátránya a régebbi félig városi—félig falusi ugyan-
csak egyenképpel szemben, hogy kivész, elt űnik belő le az intimitás, az az em-
beri közvetlenség, ami a családi házak világában még létezett, az emeletes épü-
letek đsszefirkált, agyonfaragott, koszos, szemetes lépcs бházaiban — szeretném  
tudni, akik papírt, műanyag zacskókat, ételmaradékot, cigarettavéget szerte-
szét dobálnak utcán, lépcs őházban, hogy a köpködésrő l ne is beszéljünk, azok  
saját lakásukban is ezt teszik?! — ,  melyeknek lakói összezártságuk ellenére is  
jó, ha köszönő  viszonyban vannak egymással, azonban már alig tapasztalható.  
Semmiképpen sem arra az intimitásra gondolok, amelyet az itt él б  emberek  
közé a hegryi falvakra, faluközösségekre jellemz ő , küszöbön kávézó, a kapu  
elő tt kecskét, malacot, baromfit tartó, a kerítést lebontó közvetlenség hozott  
és tesz gátlástalanul honossá, hanem az együttélés polgári normáira épül ő  egy-
szerre családi zártságot, intimitást szavatoló és közösségi nyitottságot példázó  
életformára, melyben mindenkinek van saját élete és világa, s mégis érz бdik a  
figyelmességen, tiszteleten alapuló összetartozás érzése és biztonsága. Ezen  
utóbbi életmód az előbbi térhódítása folytán egyre inkább kiveszik. Nemcsak  
a ronda dobozházak látványa, hanem a lakosok viselkedése okán is mind in-
dokoltabb Újvidék esetében alulurbanizáltságról beszélni.  

Újvidék története tipikus alföldi, dél-alföldi várostörténet. Régt ő l megfor-
dultak itt mindenféle népek, jazigok, szarmaták, trákok, dákok, alánok, ge-
pidák, hunok, gótok, avarok, szlávok, s ki tudja, még mifélék. Legtöbbjük rö-
videbb időre meg is állapodott a mocsarak közé szorult szigeteken. Voltak  
tehát települések, ezek rendre el is pusztultak, majd újra és újra kialakultak  
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ugyancsak ideiglenes szigettelepülések a mai Újvidék területén, hogy aztán a  
civilizációt jelentő  történelmi újkor kezdetén, amikor már nem katonák jöttek  
s mentik, hanem kereskedők vonultak délrő l északra és nyugatra, meg iparo-
sok vertek maguknak házat, végleg megállapodjon a majdani város, melynek  
lakosságát a spontán és az irányított népvándorlások, a tatártól, törökt б l való  
menekülés éppen úgy, mint Čarnojević  pátriárka hazát hagyó-keres б  karaván-
ja, aMária Terézia kezdeményezte elzász-lotaringiai kirajzású kolonizáció és  
minden nagyobb történelmi esemény meg politikai változás és határmódosítás,  

mindenekelőtt a háború, köztük ez a most folyó horvátországi és boszniai is,  

menetrendszerűen átstrukturálta, megbolygatta a nemzetiségi, foglalkozási és  

kulturális szerkezetet. Sót bolygatják, manapság talán er бszakosabban is, mint  
valaha bármikor. Vagy csak mi érezzük így, mert számunkra nem történelem,  
hanem eleven valósága mostani átstrukturálódás. Tény azonban, hogy az újon-
nan idetelepülők, jöjjenek akár tömött erszényekkel, nyerészked ő  számítással  
vagy elűzötten, nincstelenül, a várost akarják birtokba venni, a maguk képére,  
szokásaira formálni, s nem engedik meg a városnak, hogy magához, hagyomá-
nyához, kultúrájához hasonítsa őket.  

Ha a városom, melyet egyre kevésbé érzek a sajátomnak, s egyre kevésbé  
érzem, hogy hozzátartozom, neve — új vidék — valaha egyáltalán jelképes lehe-
tett, akkor most az. Észrevehet ő  gyorsasággal változik a városkép, és változik  
a város szelleme, más arcok, más hangsúlyok, más szokások, más kultúra és  
kulturálatlanság, mint amit megszoktunk, mint ami mi, régi újvidékiek voltunk  
és vagyunk.  

Vélekedjen, emlékezzen ki hogy akar a városra, azt azonban aligha vitat-
hatja el, hogy Újvidéknek volt urbanizált életre nevel ő  gyerekszobája, hogy  
az itt élők rendelkeztek a városi viselkedés formáival, kultúrájával. Attól füg-
getlenül, hogy a város nevét Újvidéknek, Novi Sadnak vagy Neusatznak mond-
ták, vagy hogy hol így, hol úgy használták, annak megfelelően, hogy a három  
nyelv közül melyiken szólaltak meg, s kivel beszéltek.  

Édesapám haláláig zömmel Noviszádot mondott, de érezhet ően magyarosan.  
Miért? Szokás dolga. Amikor ő  a két háború között gyerek volt, így tanulta  
meg a vegyes ajkú belvárosban, ahol született — szüleutcáját viszont inkább  
Andrássyként, mint Njegoševaként emlegette —, ahol iskolába járt, kiskapuzott  
a katolikus portán és ministrálta nagytemplomban, ahol nagyanyám kif őzdét  
tartott, hogy népes családját megözvegyülten eltarthassa, apám pedig vizet  
árulta moziban, vagy péksüteményt és kalácsot a gyakorlatozó katonáknak,  
ahol inaskodott, lényegében egész életét leélte, ahol a magyarok éppen  úgy 
falhoz akarták állítani, minta partizánok. Ugyanakkor édesanyám, aki a város  
zártabb, református közegében nevelkedett, kizárólag Újvidéket mondott, ami  
ugyanúgy természetes volt. Ebb ő l teljesen érthető , hogy nekem sokáig nem  
számított, a város melyik nevét használom. A Noviszádot is úgy éreztem ma-
gyarnak, mint az Újvidéket, annál is inkább, mert az iskolában is így tanították  
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írni: egybe, sz-szel és á-val. így volt ez egészen 1954-ig vagy 1955-ig. Ekkortól 
azonban szinte kivétel nélkül Ujvidéknek nevezem a várost. Nem mintha ma-
gyarnak vagy magyarabbnak érezném, mint el ő tte; nem is érezhetem, mivel 
egyre kevésbé az. Kevésbé, mert míg elemista, középiskolás, s ő t részben egye-
temista éveim alatt is a lakosságnak mintegy harmada-negyede volt magyar, a 
hatvanas évek közepét ő l errefelé —egyáltalán nem függetlenül a város térké-
pének említett átrajzolásától! — ez az arány rohamosan változott. A felgyorsuló 
migráció következtében mára a lakosságnak már csak talán a tizede a magyar-
ság. Lélekszámban ez most sem kevesebb, mint három vagy négy évtizeddel 
ezelő tt, húszezer fölöttire tehet ő , de az összmassza lett nagyobb, s ett ő l lettünk 
mi magyarok — látszólag — kevesebben. Ha valaha szinte egyformán vegryült az 
utca, a piac, a boltok forgatagában a szerb, a magyar s még a német szó is — a 
régi újvidékiek számára, akkor is, amikor a közhivatalokban rendre ott függött 
a govori državnim jezikom figryelmeztetés, természetes volta két-, s ő t három-
nyelvű  kommunikáció, ha nem is a beszéd, de az értés szintjén mindenképpen 
—, akkor ez mára akként változott, hogy a német teljesen elt űnt, s egyre ritkább 
a magyar szó is, ahogy mi magunk is tapasztaljuk, miként a Németországból 
hazalátogató ősújvidéki barátaim állapíthatták meg, eléggé lehangoltan, mi-
után azzal a szándékkal járták végiga város utcáit, üzleteit, hogy megtapasz-
talják, miféle változások történtek városukban. Persze — ehhez magyarázatként 
szolgálhat — a strandon sem jártak másként, ahol régi ismer ős arcokat kerestek, 
s a többezres tömegben alig akadtak néhányra. 

De térjek vissza saját történetemhez: miért lett Noviszádból csak Újvidék? 
Az ötvenes évek derekán a kamenicai parkban tartották a felderít ők — azt 
hiszem, szerbiai — szemléjét. Mi is ott voltunk, az újvidéki Fej ős Klára csapat 
rajai és ő rsei. Sátortáborunk példásan rendezett volt, amit az anyák és a lány-
testvérek segítségével készült hímezett színes zászlók még díszesebbé tettek. 
Bennünket is meglátogatott a szerbiai és tartományi vezet őség, dicsérték a 
rendet, zászlóinkat, majd mielő tt távoztak volna, a tartományi parancsnok kö-
zölte, bármilyen szép is a Fej ős Klára Felderít őcsapat —Újvidék feliratú hal-
ványkék lobogónk, nem használható, mert Újvidék nem létezik, csak Novi Sad 
van. Mi, tizennégy—tizenöt éves, vérig sértett fiúk nem akartunk engedelmes-
kedni a parancsnak, hogy a zászlót be kell venni, pedagógus parancsnokunk 
azonban szót fogadott; most már tudom, azért, mert neki elettapasztalata volt, 
nekünk viszont csak sértett önérzetünk. Ett ől kezdve, észre sem vettem, de 
magától értődően, számomra csak Újvidék létezik. (A mai napig sem tudom 
sem megérteni, sem méltányolni, miért nevezik a város magyar színházát No-
vosadsko pozorište—Újvidéki Színháznak, s nem fordítva — ahogy természetes 
lenne — Újvidéki Színház—Novosadsko pozoriŠténak!) Tudom, hogy a táborban 
történtek után szegényebb lettem, de nem én akartam így, hanem a nálam még 
szegényebbek. Bár már ott, akkor, az Újvidék feliratú zászló betiltásakor tud-
tam volna azt, amit néhány évvel kés őbb, hogy az Újvidék név pontosan olyan 
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régi, minta Novi Sad vagy a Neusatz. Ugyanis mindhárom fordítása a Mária 
Terézia adományozta Neoplantának („Nominetur Neoplanta” — neveztessék 
Neoplantának!), amit akkor talált ki, 1748-ban, a nagy királyn ő , amikor a hoz-
zá folyamodó városbeliek arra kérték, hogry a szabad királyi városi címmel 
együtt nevet is adjon a településnek, amit a kérelmez ők Péterváradi Sáncnak, 
Bácsvárnak, Dunavárnak vagy Vízköznek gondoltak keresztelni. Ha ezt akkor 
tudom, kamaszfejjel biztos vitába szállok bárkivel. Ma már legfeljebb megírom. 

AZ ÉN UTCÁM — Nevezték — amire emlékszem — Árpád utcának, Bitolska 
ulicának, s már régóta Branimira Ćosića, azt hiszem, újabban ismét: utca he-
lyett ulica. Mellékutca. Jobbrfil is, balról is mindössze negryven-egynéhány 
számnyi házsorral, ami valójában húsz—huszonöt házat jelent mindkét oldalon. 
Kis utca, de vannak kisebbek is nála, mert jobbról is, balról is nyílik belő le 
egy-egy még kisebb mellékutca. 

A környéknek, a mi negyedünknek, amely gazdasági udvarral, kertekkel ren-
delkezd, földszintes, de takaros házaival félúton helyezkedett el Újvidék urba-
nizált belvárosa és tagadhatatlanul falusias külvárosa között, felismerhet ően 
egységes világa, szokásrendje volt, lakosai ismerték egrymást, köszöntek egy-
másnak, s tisztelték egymás emberi — nemzeti, nyelvi, vallási — szuverenitását, 
zömmel beszelték is egymás nyelvét. Az a kevés szerb, szlovák, bunyevác, né-
met, aki Ott lakott, beszélt vagy értett magyarul, ahogy mi is kivétel nélkül jól 
tudtunk szerbül. A Varnusz-, a Peterka- vagy a kissé távolabb es б  Pušić-bolt-
ban, a Pál- vagy a Vozarevics-péknél, a Schubert hentesnél meg a Mili ć-féle 
darálóban, késбbb tudtam csak meg, hogy a hófehér hajú, mosolyg бs aprб  
Milić  bácsi Thomka após és nagyapa, magyarul is, szerbül is lehetett kérni és 
szolgálták ki a vevőket. Ahogy a szőke postás, a pirosi származású András is 
mindenkivel a saját anyanyelvén beszélgetett. Az, hogy a mi negyedünk, a Fu-
taki és a Pirosi út közé szorított néhány utca, minta régi állomás környéke, az 
Epres és a Kamenicai utca közé es ő  rész (ennek utcáit otthon évekig csak 
Magyar, Báthory, Hunyadi, Lövész, Mátyás király utcának mondták, mert az 
új nevekre, a Dózsa Györgyre és a Mibe Dimitrijevi ćre is éppen olyan nehezen 
állt rá szüleim nyelve, minta múlt századi orosz klasszikusokéra, kiknek nevei 
az utcatáblákon a magyar történelem alakjaiét váltották fel), vagy még inkább 
a Darányi miniszter parcellázta, csak Telepnek nevezett külváros, ahol a sza-
badkai és a zombori vágány kanyargott a földszintes kertes házak között, ma-
gyar városrésznek számított, kiráz б lag annál a ténynél fogva, hogy ezekben 
zömmel magyarok laktak, ami semmi egyebet nem jelentett, csupán a város 
lakosságának elosztására utalt, más jelent ősége nem volt annál, mint hogy a 
vezetőség tudta hol kell magyar, illetve vegyes magyar—szerb tannyelv ű  iskolá-
kat nyitni. Annak ellenére, hogy az egyes városnegyedekben inkább szerbek 
vagy inkább magyarok laktak, a tolerancia az egész városra jellemz ő  volt, amint 
erre saját tapasztalatom mellett dalaival a szerb részben él ő , Cvijić  utcai Đorđe 
Balaević  is emlékezik, s emlékezteti a mai Újvidéket és újvidékiekét. 
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De térjek vissza az utcámhoz, amelynek évek óta már csak fél házsora van, 
a másikat lebontották, s ő t a házunkhoz, amely ugyancsak a városrendészek 
áldozata lett, s melyb ő l nem maradt egyéb, minta kimentett számtábla, a kék 
alapra fehérrel festett 6-is szám, meg a majd három évtized emlékei, melyek 
álmaimban vissza-visszatérnek. 

Álmodom, hogy söpörjük a járdát a ház el ő tt, ahogy naponta történt, gyakran 
reggel is, este is, mint végig az utcában mindenütt. Hogy nyár este fellocsolunk, 
télen ellapátoljuk a havat, olykor olyan magasra buckázva, hogy át sem látunk 
a túloldalra. Hogry május elsejére és huszonötödikére a ház el ő tti akácról s az 
udvarban levő  orgonafáról tört ágakkal feldíszítjük a nagrykaput, az ablakba 
kitesszük a Tito-képet. Kifutok az utcára, hogy a közeli kaszárnyából induló s 
a Vásár utcából a miénkbe forduló, gryakorlatozni menetel ő  vagy a gyakorlatról 
visszatérő  katonákat lássam, s halljam állandó énekszámukat: Amerika i Eng-
leska, biće zemlja proleterska, s esetleg néhány háznyit mellettük lépkedjek, 
míg az otthonról utánam küldött anyai hívásnak engedelmeskedve vissza nem 
futok, hogy boltba menjek, vagy vízért a szomszéd utcában lev ő  pumpás kútra. 
Hogy aztán újra az utcán legyek, amely — bár nem voltunk utcagyerekek —
évekig legigazibb és legkedveltebb életterünk volt. Ott történt minden szá-
munkra érdemleges; kiskapuztunk, fejel бbajnokságot és futóversenyt tartot-
tunk, indiánoztunk, tanultunk kerékpározni, lestük a lányokat, beszéltük meg 
a leckét. Az utca éppen úgry otthonunk volt minta háza h űvös szobákkal, vert 
falú ház, több mint százéves, melyek behajtható fatáblás — mi spalettának 
mondtuk — ablakai mögött a nyári h őségben kellemes volt meghúzódni, Jókait, 
Vernét, May Károlyt olvasni, vagy a sima padlódeszkán, s ha megengedték, 
pontosabban kikönyörögtük, a nagy ebédl őasztalon gombfocizni. 

A ház, az utca, a negyed — mi voltunk. Most is, le sem kell hunynia szememet, 
minta magyar aranycsapat vagry a jugó olimpiai válogatott felállítását, sorolom 
— egyik oldalról a másikra cikázva, minta labda futott egykoron Grosits—Bu-
zánszki—Lantos ..., vagy Beara—Stankovi ć—Crnković  ... lábáról lábára — a 
háztulajdonosokat, az utca családjait, lakóit. Ma is látom őket: a két mogorva, 
zárkózott nyugdíjas öregurat az utca elejér ő l, Horváth és Butter bácsit, kiknek 
mindenki előre köszönt, a muzsikus Tormáékat, akik els бnek építették át a 
házukat, a hallgatag, szinte észrevétlenül járó-kel ő  Božin pincért Dragica lá-
nyával és két fiával, Bátorit, a kilencgyerekes, részeges k őművest, nem volt a 
környéken gyerek, kivel ne járt volna egy osztályba Bátori fiú vagy lány, Grnjá-
ékat, a szemközti id ős szlovák földműves házaspárt, az utca egyetlen állami 
házának, így mondtuk, a legnépesebben lakott 8-as szám lakóit — a cimbalmos 
RecskG bácsit a két gyönyör ű  cigánylánnyal, Anicával és Mimivel, akik kés бbb 
cirkuszosok lettek, Mihalecéket, kinek Misi fia évekig a legjobb barátom volt, 
míg úgy össze nem vesztünk, hogy azóta sem szólunk egymáshoz, Nagy Ancsát,  
az utcai detektívet, a lenti lakásokba be-beköltöz ő  új családokat, akik anyám 
bosszúságára feltüzelték a közös kerti kerítést, s megdézsmálták a termést, az 
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albérlőket tarts Bíró nénit —, szemközt egy másik Bírót, az ácsmester Lajos 
bácsit, akinek elsőként volt háza а  ногg ѕz-ѕzіgс tІП , s aki —anyámmal lévén 
távoli rokon — évente néhányszor nekünk halat hozott, Krakszner Tóni bácsit, 
a garázsnak nevezett javítóm űhely gondnokát, akinek alig egy évtizede még 
hírhedt kocsmája volt — a kés őbbi Partizán helyén levd Krakszner-kocsma —, a 
Telep kezdetén, ahol apáink is legénykedtek, s aki Rózi húgával egyetemben 
örökös részegségével emlékezett csak a számára egykoron gondtalanabb múlt-
ra, a két fiákerest, Tallddkat és Nagyéket, Balogh szabót, akit kora délután, 
amikor ebéd után kerékpárjával visszaindult belvárosi m űhelyébe, büszke já-
rású felesége kísért ki, az utca sz ő lősgazdáit — Szekereséket, ahol minden fér-
fi-fiúgyerek Mihály volt, Csíp őéket, Rákhel nénit, akinek apám szerint a leg-
jobb bora volt, lehet is, mert a fél környék ide járt inni, s akinek talán a legszebb 
háza volt az egész utcában, de miután ő  is, az örökösök is elhaltak, szinte 
összedő lt, mígnem mostanság valaki megvehette, mert néhány hét alatt „déli" 
típusú kacsalábon forgó várat varázsoltak a helyére, a két Csékit, a mogorvát, 
aki talán nyáron is subát hordott, s aki mögött, ha megjött a földr ő l, villám-
gyorsan becsukódott a hatalmas száraz kapu, nehogy belásson valaki, és a 
szomszédját, aki fiait földm űvelés helyett szakmára adta, Takácséket, akikre 
csak úgy emlékszem, hogy a n бk irányították a gazdaságot —, mindazokat, kiket 
legfeljebb akkor láthattam, ha a napi munkából tértek haza lovas kocsijaikon, 
vagy ha más utcabeliekkel együtt — az asztalosszövetkezetet szervez ő  ősprole-
tár harcsabajuszú Erd ős Bandi bácsival, akinél szebben senkit sem hallottam 
sem nevetni, sem káromkodni, a Vajdaság egykori síbajnokával, a majd kétmé-
ternyire nő tt Balogh Dezs ővel, a két fiákeres családdal — vasárnap délel ő tt 
feketébe öltözve, a férfiak fején kalap, az asszonyokén kend ő , kezükben reti-
kül, a közeli református templomba siettek istentiszteletre. Akárcsak a Magyar 
utca tájékán vagy a telepi rámpákon innen lakó újvidéki reformátusok, hogy 
meghallgassák Hodosi tisztelend ő  igehirdetését, akib ő l püspök lett, majd Buda 
Jóskáét, anyám hívta így, ki gyerekkora óta ismerte. És utána siessenek haza a 
vasárnapi ebédre, amit már nyilván kora reggel megfőztek, ha nem maradt a 
házban, akire ezt rá lehetett bízni, s az ebéd utáni újságolvasó-szuszmákoló 
pihenésre, a hét egyetlen félnapjára, amikor semmilyen komoly munkára nem 
voltak hajlandóak. De emlékszem a fuvaros Lapárra, akinek Öcsi fia beszéd-
hibás volt, a foltozóvarga Bajusz bácsira, arra a gyászhuszárra, kinek a neve 
már nem jut eszembe, de látom fényes uniformisba bújt alakját, kezében 
csákójával — istenem, milyen siralmasan rendetlenek a mai temet ői munkások, 
rossz rájuk nézni! —, amint naponta elhalad a Futaki úti temet ő  irányába, s 
emlékszem Bírd Pista bácsira, a borbélyra, aki el őször húzta végig arcomon a 
félelmetes borotvát, a nagy gyékényszatyorral karikázó Mihajlovi č  Nikolára, a 
kövér böllérre, az utcabeliek számára varrogató apróka Klinec nénire, Radu-
lovićékra, kiknek dundi fiából j б  nevű  orvos lett, a Ljikar családra, els ősorban 
a két fiúra, Mišбra, aki gátfutóként volt tagja a legendás újvidéki csapatnak, 
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klubtársa a rekorder Benjaknak, Ungarnak, Gruji ćnak, Silaškinak, s Vladб ra, 
akibő l talán évtizednyi hosszú nekifutás után vált orvos, a félárva, égetnivaló 
Sauzer Ferire, akit ő l minden gryereket óvtak a szülők, Ljubiša bácsira, aki apá-
nak, alighanem Rákhel néni bora mellett, megsúgta, mentse a boltja raktárá-
ban levő  árut, mert napokon belül államosítani fognak, s akkor — ki tudja, 
immár hányadszor — mindenét elveszti. 

Mind 6k — s akiket kifelejtettem vagy kihagytam — az én utcámat jelentették  
és jelentik ma is, amikor már csak az utca bal fele ép, a jobbat lerombolták, s  
helyére új házakat építettek, csak a kocsiutat nem javították meg, tengelytör ő  
lyukak éktelenkednek rajta, nem is szeretek menni arra, mondani sem kell,  
hogy nemcsak a gödrös kocsiút miatt.  

Az utcában, anélkül hogy kíváncsiak lettünk volna egymás magánéletére,  
mindenki mindenkit számon tartott, éppen úgry, mint azokat, akik naponta arra 
jártak, áthaladtak az utcán. Minta nagy bajuszú hentesmester, aki kerékpár-
jára szerelt két moslékoshordóval karikázott esténként, pontban hat órakor, 
hozzá órát lehetett igazítani, a szüntelenül teli cekkereket cipeld gimnáziumi 
titkárnő , akitő l jobban félt mindenki, mint az igazgatón ő től, a közelben lakó 
szerb földműves család, melynek három tagja legalább félezer kilót nyomott, 
sajnáltuk is a szegény lovat, ha debeli Đokóék mindhárman a kocsin ültek 
hazafelé tartva a kukoricásból, melynek helyére kés őbb a mai Petőfi iskolát 
építették, megszüntetve ezzel kamaszkori csínytevéseink kedves rezervátumát. 

Együtt élt az utca, sót a környék is, amin négy—öt egymásba futó utcát kell 
érteni, de amely összetartozó egésznek számított, mert volt kezdete és vége, s 
volt főutcája is. A Grobljanska utca. Ígry hívták, míg Novosadskog sajma névre 
nem keresztelték, mi is így hívtuk, s hívom ma is. Magyar nevére nem emlék-
szem, ha volt is valaha, senki sem használta. Temet ő  utcának sem hívták, holott 
volt s van benne temető , egy kis szerb sírkert, megbújva a házak mögött, így 
csupán a léckerítés kapun belesve láttuk a kis kápolnát és a sírköveket. De 
soha nem gondoltunk rá, hogy sírok között, a hársak alatt esetleg játszani, 
mondjuk, bújócskázni lehetne, szinte be sem mentünk. Talán mert így neveltek 
bennünket, tiszteletbő l, meg azért sem, mert tudtuk, ez a temet ő  nem a miénk. 
Nyilván ezért is fogadtuk el, tartottuk természetesnek, hogy az utca neve 
Grobljanska legyen, s maradjon. 

A Grobljanska utca volta negyed tengelye. Ez volta legszélesebb, ide tor-
kolltak a fontosabb mellékutcák. A mi f őutcánk a negryed egyik végét ő l a má-
sikig húzódott, nyugatra a vásártér tágas térségére jutottunk, keletre pedig  a 
városba, bármerre is akartunk eljutni, mindenhová a Grobljanska utca belvá-
ros felé eső  végérő l kellett indulni. Ha a belvárosba, a fő térre, a korzóra igye-
keztünk —, ahová kamaszkorunktól naponta kijártunk találkozni, látni, nézni, 
akkora kopár, fa nélküli Alkotmány (Papp Pál) utcán mentünk egyenesen 
tovább. Ha strandra vagy futballmeccsre mentünk, akkor az utca végér ő l jobbra 
fordultunk. Erre kellett olykor iskolába is menni, amikor a Német (Bem, végül 
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Ćirpanova) utca cs a Szent István (Ljubljanska, majd Ognjen Prica) utca sar-
kán levő  masszív téglaépületben, ma szinte romhalmaz, ismerkedtünk az írás, 
olvasás és számolás magas tudományával, vagy a R бkusi-templom melletti is-
kola olajos padlós tantermeiben élveztük az akkor még Újvidéken lev ő  magyar 
tanítбképzб  hospitánsainak izgulását. De a Grobljanskáról kellett, most már 
az utca másik végér б l, és nem jobbra, hanem balra, ám ugyancsak a Futaki utca 
irányába fordulni, amikor gimnazisták voltunk, s innen indulva kanyarodtunk 
a fürdőpark felé is, ahol a mai fogászati klinika épületében rövid ideig, amíg a 
kukoricás helyén fel nem építették a Pet őfit, az Arany János iskola kapott 
fedelet. 

Mindezek a helyszínek jelentették Újvidéket: a strand, nyári három hóna-
punk állandó terepe, a korzó, fiatalságunk kihagyhatatlan napi stációja, a pá-
lyák, a két futballpálya, az Egységé meg a Vojvodináé, ahol magunk is meg-
próbálkoztunk a focistakarrierrel, a Futaki úti temet ő  mellett levő  kosárpálya, 
az Egységé, amíg a testvériség--egység nevében nem keresztelték Novi Sadra, 
ahol még az ötvenes évek elején az els ő  szövetségi ligás meccset láttuk, a ké-
sбbb edző inkké lett Rátgébert, Demsárt, Balaton Rigót és Somogyi Cs бpб t 
felvonultató újvidéki Harlemet, amint a Zvezdával, Partizánnal, Proleterrel 
viaskodik olykor ezernél is több néz б  elő tt, a piacok, ahová egykor élvezet volt 
kijárni, nem úgy, mint most, mióta csempészek uralják őket, a József Attila 
Kultúrkör, amelynek könyvtárát, Pintér Vera könyvtáros néni a tanúm rá, vé-
gigolvastam, s amelynek színpadán — míg az épületet nem vették el, hogy a 
rendő rséget építő  rabok lakhelye legyen —először tettünk próbát a színészettel, 
mondtunk verset. . . számomra, és még sokunk számára, akik közül legtöbben 
már nem is élnek itt. Nekünk nem az egész város kellett, de a mi negyedünket, 
utcánkat a város szerves részének tekintettük, úgy volt Újvidék, mint mások-
nak a Telep, a Heréskért, Doko Bala ~evićnek a Cvijić  utca. 

„Újvidék az olyan város ..." — írta nem is olyan régen barátom, a költ ő . 
Milyen? Erről szerettem volna írni, felidézve az én Újvidékemet, amely a múl-
té, amely már régen nincs, s amely többé sohasem lesz, legkevésbé azért, mert 
sem apám, sem anyám nem él már, kint vannak a város szélén terebélyesed ő  
új temetőben, ami területileg egykor, abban a korban, melyr ől itt írok, nem is 
tartozott a városhoz, annyira kívül esett rajta, s nem is azért, mert immár 
magam is túl vagyok az ötvenen. 
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IDEGENEK A VÁROSBAN 

NÉMETH ISTVÁN 

Őshonos, született újvidékiekket borozgatunk egy olyan porta udvarán a 
nagy diófa alatt, amely közelebb került a város szívéhez, mint pereméhez, pedig 
egy tapodtat se mozdult el a helyér ő l, a központhoz és a peremhez való viszo-
nya mégis megváltozott, mégpedig az el ő ttünk lepergett harminc—negyven esz-
tendő  alatt. Az történt, hogy a város ez id ő  alatta háromszorosára, a négysze-
resére ndtt. Született fia, aki hosszú távollét után látná viszont, bizony, nem 
ismerni rá. Már az is el-eltéved benne, aki soha el sem hagyta a határát. Az 
alig egy emberölte alatt két ellentétes folyamat játszódott le: miközben a város, 
mint valami hormonzavarban szenvedd kamasz, abnormálissá duzzadt, aköz-
ben eslakói annyira megfogryatkoztak, hogy zavartan tekingetnek körül a saját-
jukéban: vajon otthon vannak-e még odahaza? 

Hát én, a jövevény, teszem fel magamnak a kérdést a hozzám hasonló száz-
ezernyi jövevény helyett is, vajon otthon vagyok-e benne? Meghódítottam-e 
magamnak, vagy a városnak sikerült-e ingem meghódítania? 

Egyszerűen szólva: majd negyvenéves itt-tartózkodásom alatt megszerettem-e a 
várost? Hiszen nem egészen mellékes dolog, hol és hogyan éli le élete javát az 
ember. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, fogalmaz-
ta meg az író. Ez a valahol számomra Újvidék-e? Hányszor feltettem s hetven 
felé közeledve hányszor felteszem magamnak ezt a kérdést. Továbbá: át tudott-
é formálnia város? Városivá tudott-e nemesíteni? Az egykori — s lélekben még 
mindig — falusit polgáriasította-e? Vagry inkább egy felemás állapotba kerül-
tem: a falu már idegen számomra, a város még nem otthonom maradéktalanul. 
Hány jövevény hordhatja magában ezt az életérzést? A város fele? Milyen egy 
ilyen város közérzete? 

S megint milyen azoké, akik itt születtek, s akiknek már az őseik is itt éltek, 
de bármerre tekintenek és fordulnak a városukban, folyton belénk ütköznek. 
A Várost, a városukat elnyeltük, sajátságos, egyedi, egyedülálló atmoszféráját 
megbontottuk és szétromboltuk, utcáira lábbelinkén behordtuk a vidék sarát, 
ázott gúnyánk áporodott b űzét. 

Borozgatunk az említett udvar említett diófája alatt, és a vita a város régi 
temetdirel folyik. Különben itt mindiga régi, a háború eletti vagy közvetlenül 
a háború utáni városról bonyolódik az eszmecsere, mintha a római számokkal 
jelölt limani településekrő l vagy a város egyéb új részeirő l tudomást se venné-
nek. Nekik azokhoz nem sok közük van, vagy éppen semmi sem. 
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A régi temet ők számbavételénél már-mára hajba kapásig fajul a vita, vajon 
a reformátussal azonos kertben lév ő  evangélikusa dohánygyárig terjedt-e, 
avagy mindig akkora volt, amekkora a mai napig megmaradt bel ő le? 

Ti csak veszekedjetek, cimborák, gondolom magamban, nekem más elszá-
molni valóm van magammal. Harmincnyolc éve vagyok újvidéki lakos. Az els ő  
öt esztendő  a romantikus, híres-hírhedt, valójában a nyomorúságos Anika-féle 
portán telt el romantikus és nyomorúságos albérletben, ahol életemben el ő -
ször találkoztam svábbogárral, ezt követtea szateliti nyolc esztend ő  már sváb-
bogarak nélkül, majd a jelenlegi háromszobás saját lakás, ahol immár negyed 
százada igyekszünk megteremteni otthonunkat. El ő ttünk, kőhajításnyira, a kis 
ruszin temető . Ablakunkból a kertjébe láttunk, míg szemben föl nem épültek 
az emeletes lakótömbök. Ekkorára kitakarították, rendbe hozták a kertet, va-
don nő tt bokrait kivagdosták, amelyek védelmet nyújtottak a madaraknak. 
Többek között egy fülemülepácnak is. Este vagy kora hajnalban szólalt meg a 
madárka, behallatszott hozzánk az éneke, szép volt. A hátunk mögött, kissé 
távolabb, de alig kétszáz méterre t ő lünk szintén temető  rejtőzködik, a régi 
közös református-evangélikus temet ő , hatalmas, áthatolhatatlan semf ű -semfa 
kerítés mögött, de szabályos, máig használható bejárattal, ám ezt a temet ő t 
huszonöt évnyi szomszédság után csak mostanában fedeztem fel magamnak, 
miután megtudtam, hogy valójában mi is rejlik a semf ű -semfa fal mögött. En-
nek a puszta ténye nem azért vert le és szomorított el, mert éveim gyarapodá-
sával egyre inkább nő  az érdeklődésem a temet őkertek, különösen a régi te-
metők iránt, megnövekedett kíváncsisággal, már-már gyöngéd vonzalommal 
botorkálok a sírok között; az döbbentett meg és szomorított el, hogy már ne-
gyed százada itt élek, és azt se tudom, mi van a közvetlen közelemben. Hogy 
itt van a szomszédságunkban egry öreg temet ő , ahol régi városlakók pihennek, 
református magyarok és evangélikus szlovákok, akik a többi városlakókkal, a 
katolikus magyarokkal, a zsidó vallású magyarokkal és németekkel, a német 
evangélikusokkal és katolikusokkal, a pravoszláv szerbekkel, ruszinokkal, oro-
szokkal, örményekkel s más népekkel még ismerték ennek a városnak a lelkét 
és szellemiségét, mert az ő  életükben még bizonyára volt lelke ennek a város-
nak, és delejes varázsa is lehetett, sajátságos atmoszférája, és rendelkezett 
mindazokkal a megfoghatatlan tulajdonságokkal, amelyekkel vonzóvá, kedves-
sé vált lakói számára. Mindez, persze, egykori lakóinak volt köszönhet ő , akik-
nek a városunkat alighanem sikerült aprólékos, türelmes, kitartó munkával a 
saját képükre fčilépíteni. Nekünk, maiaknak, jöttmenteknek ez a lehet őség 
nem adatott meg. Mi nem azért özönlöttük el, hogy polgárokká váljunk „falai" 
között, hanem mert könny ű  prédát láttunk benne, nem a szellemi fölemelke-
dés, hanem a gryors és könnyű  meggazdagodás reményét. Talán épp ezért nem 
tud bennünket a mai napig igazán befogadni. 



ÚJVIDFK 	 97  

Az említett vita a diófa alatt nem tudja eldönteni: csakugryan a dohánygryárig 
terjedt-e a régi református-evangélikus temet ő , de abban teljes az egyetértés, 
hogy a város régi temető iben nem lehetett s nem lehet eltévedni. Es ezt nagy 
pozitívumként állapítják meg. Mintha mindegyik vitatkozónak és minden régi 
városlakónak ez külön érdeme lenne. Hogy a régieknek nemcsak a város, de 
benne a temetőkertek is emberméreti'fek, emberre szabouak voltak. Szemben a 
mai, vízfej űvé duzzasztott várossal és új, máris óriási kiterjedés ű , sivatag-sivár 
temetőjével, ahol ember legyen a talpán, aki kínszenvedés nélkül rátalál isme-
rőse, hozzátartozója sírjára.  

Ezen a ponton már jómagam is közbe merek szólni, talán annak a jogán,  

hogy porhüvelyemnek is abban a sivatag sírkertben szorítanának helyet, ha  

kihűlt csontjaimat valami szerencsétlenség folytán nem fogadná be szül őfalum  
sárgaföldje. Elmondom, hogry a minap az új városi temet őben járva, kihasznál-
va a szomorú alkalmat, föl szerettem volna keresni néhány Ott pihen ő  volt  
kedves ismerősöm és barátom sírját, mindenekel ő tt egykori szomszédomét és  
írótársamét, aki súlyos fehér márványtömb alatt másik két megboldogult köl-
tő társával díszhelyen nyugszik. (Hogy valójában hogy érzi magát ott, nem tud-
hatom. Odahaza, Topolyán, feltehet ően nyugodtabban nyugodna. Mert nem  
lehet igaz, hogy a halottnak már mindegy, hol kaparják el. A halottak szeretnek  

otthon, hazai földben pihenni. Ezt az óhajukat nagyon sokan még életükben  

kifejezésre juttatják. Talán elnézi nekem Tamási Aron, hogy sokat — itt is —
idézett híres mondását módosítsam: azért vagyunk a világon, hogy valahol Ott-
hon legryünk benne, s hogy lehetdleg halálunk után is otthon maradjunk ben-
ne.) Jи  órányi kóborlás után se találtam meg Feri sírját. Eltévedtem a temet ő -
ben. A sok felekezet ű  és felekezet nélküli hantok között botladozva megbor-
zongatott a gondolat, hogy ez az új nekropolisz máris nagyobba régi, háború  

elő tti városnál, s „lakóinak" a száma is meghaladta azt. Meg se kíséreltem, hogry  

fölkeressem egy másik, szintén kedves írótársam sírját, amely nem áll díszhe-
lyen, hanem belevész a beláthatatlan sivatagba. Es egykori kedves kollégámat  

se, akinek nyitott gödre felett én sírtam el a búcsúztatót. S fest ő  barátomét se,  
meg a többiét, akiket ismertem és szerettem, s akiket néha itt is illene fölke-
resni, meglátogatni. Hallom, hogy világvárosok nagy temet ő iben temetőtérkép  
igazítja el a látogatókat, itt is vannak parcellaszámok, talán be kéne jegyeznem  

zsebnaptáromba, melyik parcellán nyugszik (?), pihen (?) Gál László, melyiken  

Ács József, Bogdánfi Sándor és a többiek, akik, nem tudom, szerették-e, meg-
szerették-e ezt a várost, akik ugyan nem itt születtek, de akaratuk ellenére  

őslakosaivá váltak ennek az átláthatatlan, roppant temet őnek. Miután mindezt  
elsírom a nagy diófa alatta falusias hangulatot árasztó „belvárosi" udvarban,  

a körülöttem állók lehajtott fővel bólogatnak, mintha csak mondanák: bizony,  

bizony, az a szédületes „fejl ődés" nem csupán a városunkat nyelte el, de bele  

kell törődnünk abba is, hogy ott földeljenek majd el bennünket, ahol mindig  
fázni fogunk, s ahonnan soha többé nem lesz kivezet ő  út. Még feltámadáskor  
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sem. Majd egybehangzóan megállapítjuk: a mögöttünk lévő  néhány évtized nem  
csupán városszörnyeteget hozott létre, lakóitól elidegenítette a temet őjét is.  

(Ne tűnjék költő i túlzásnak, ha azt merem állítani, hogy a város régi lakói  
felekezetük szerint a város különböz ő  temető iben nyugszanak ugyan, de ez  a 
néhai salajkai szerb atyafi, akinek a csontjai az almási temet őben porladnak,  
még ott lent is hamarabb találkozik a Futaki úti temet őben pihenő  néhai ma-
gyar barátjával, mint az új temet őben a ruszin a közvetlen szomszédságában  
fekvő  szlovákkal. Emezek talán már fönt se mutattak érdekl ődést egrymás iránt,  
egyszerűen azért, mert nem is ismerték egymást, jóllehet e világi lakóhelyük is  
közel volt egymáshoz, s ő t egy fedél alatt, mert ugryanabban a szoliterben. Velük  
szemben a szóban forgó salajkai szerb és az Epres utcai magyar a volt város  
ellenkező  peremén morzsolták le életüket, mégis ismer ősként üdvözölték egry-
mást, ha találkoztak a Halpiacon. Mert a régi városa közvetlen emberi kap-
csolatok láncolata is lehetett, az önnön méreteit túln ő tt pedig ezen kapcsola-
tok elsorvasztásának szomorú színtere.)  

És még mindiga diófa alatt borozgatva valaki megkérdezi: hallottátok-e,  
hogy a német temet őben ötven év után először volt koszorúzás? Az ám, a  
német temető ! Oda van lapulva a zsidó temet ő  falához. Mintha valahol a föld  
mélyén, a kerítésfal alatt egymásba kapaszkodtak volna, felismerve hasonló  
sorsukat. Hiszen mindkett ő  „utánpб tlás" nélkülivé vált. Az egykori soknyelv ű  
és sokvallású város er ő teljesen, visszafordíthatatlanul homogenizálódik, egy-
nyelvűvé, egyvallásúvá válik. A város er őszakos zsidб talanítása és némettele-
nítése mellett a ruszinok önmaguktól t űnnek cl, miután az örmények és az  
oroszok teljesen eltűntek; felszívódóban a szlovákok, s mit szóljanak a mara-
dék magyarok, akik a régi Újvidék jelent ős részét alkották? Csoda hát, hogy  
ez a diófa alatti beszélgetés épp a temet ők körül bonyolódik? Azt mondja  
valaki, borospohárral a kezében: engemet még édesanyám az Arany Jánosba  
íratott be negyvenhatban, folytattam a magyar inasiskolában, cimborám a ma-
gyar gimiben; megboldogult édesapám az anyanyelvén kívül tudott szerbül és  
németül, de ha szlovák ember tévedett be az üzletébe, ő t is az ő  nyelvén üdvö-
zölte. Ezt a „szokást" nem a rendszer kényszerítette édesapámra, az akkori  
Újvidéken ez volta természetes. Valamelyik estefelé együtt jövünk hazafelé a  
barátommal, és mert véletlenül ő  is magyar, hát az anyanyelvünkön beszélget-
tünk. Elhalad mellettünk egy szakállas fiatalember, fönnakadhattak a fülében  
a számára érthetetlen, szálkás szavak, mert visszafordult, bevárt bennünket, és  
az anyanyelvünk iránt erzett ellenszenvének vagy utálatának úgy adott kifeje-
zést, hogy hangosan elfingotta magát. Mert „megszólalását" félreérthetetlenül  
nekünk szánta.  
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Ez a vakmerő  balkáni fiatalember — mert imént elmondott viselkedése sze-
rint alighanem balkáni — bezzeg nem érezheti magát itt jövevénynek, betele-
pedettnek, jöttmentnek, idegennek, mint jómagam majd negyvenévi itt-tartóz-
kodásom után is. Ő  minden jel szerint nagyon is otthon érzi magát, hiszen  
ahogyan cselekedett, úgy általában otthon, négy fal közt cselekszik a halandó.  

Ám ő  már az utcán is megengedheti ezt magának. Véleményének adva vele  

hangot. A másságról, a többszín űségrő l való véleményének. Ó már az új város-
lakó, az egyszólamúság megtestesít бje.  

Mi régi, régebbi jövevények is ilyen vaskosak lehettünk átlépve a nemes  

Város tiszteletre méltó küszöbét? Jómagam szorongva léptem át nagyvárossá  

válásának hajnalán. Féltem, idegenkedtem t ő le.  
Nem gondoltam volna, hogy ez az idegenkedés ilyen tartós lesz.  

Réges-rég, beköltözésünk el ő tt, egy teljes hónapot kellett itt eltöltenem.  

Csakugyan kellett, tehát muszájból jöttem. Igy aligha kitör ő  örömmel és szív-
dobogtató kíváncsisággal. Ha a szívem mégis hevesebben dobogott a megszo-
kottnál, annak a szorongás lehetett az oka. A kicsiny batyu, amivel útnak in-
dítottak, egy szerb mondatocska volt. Bár már odahaza bemagoltam, megér-
kezve a Városba s végighaladva a Vasút utcán, állandóan ezt a mondatocskát  

ismételgettem magamban: Izvinite, nisam hteo. Bocsánatot kérek, nem akar-
tam. Nem akartam önt a könyökömmel meglökni, nem akartam az ön lábára  

taposni. Véletlen volt.  
Odahaza a falumban erre a mondatocskára nem volt szükségem, véletlenül  

se léptem senkinek a lábára, így bocsánatot se kellett kérnem. A város, az más  

lehet, gondolhattam magamban. Ott idegen emberek élnek. S ott nemcsak az  

emberek idegenek, maga a Város is az.  
Tele volta Vasút utca járókelővel. Egy hordár tolta elő ttem a targoncáját  

hangosan kiabálva. Valószínű leg azért, hogy tegyék szabaddá el őtte az utat.5.05H  
Minden figyelmemet arra összpontosítottam, hogy össze ne ütközzem vala -  

kivel, hogy rá ne gázoljak valakinek a lábára. Erre jobban ügyeltem, mint arra,  

nehogy engem gázoljon el kocsi, villamos.  
Izviпite, nisam hteo  .. . 
Csakugyan nem akartam.  
Mostanában egy Arany-verset keresgélek, Ott rejt őzködhet valahol az бszi-

kék között, amelyben felsóhajt az öreged б  költő  — ő  már vénnek érezte magát 
—, felsóhajt az útja végén, valahol a margitszigeti fák alatt, hogy ha otthon 
marad parasztnak, talán boldogabb lett volna. 

De elindultunk valahonnan, s azóta állandóan úton vagyunk. A megérkezés, 
a hazatalálás öröme már az úton született gyermekeink jussa. 
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EGY OKMÁNY A PÉTERVÁRADI SÁNC  
(A KÉSŐBBI ÚJVIDÉK) SZABAD KIRÁLYI  

VÁROSI STÁTUSÁNAK MEGSZERZÉSÉRŐL  

ÓZER ÁGNES  

Mint minden városéban, így Újvidék történelmében is vannak kulcsfontos-
ságú események. Az egyik ilyen minden bizonnyal a szabad királyi városi rang 
megszerzése, pontosabban megvétele, err б l Bécsben Mária Terézia császárn б  
1748. február 1-jén hozta meg a döntést, és nemcsak az addig Péterváradi sánc-
nak nevezett település privilégiumairól rendelkezett, hanem a város új nevér ő l 
is, a diploma eredeti szövege szerint: ,,... sub praeattacto Nomine et Titulo 
Neo-Plantae, Uj-Videgh et Nay-Satz libere uti, frui ...". 

Ennek az eseménynek az évfordulóján olyan okmányt közlünk, mely adalé-
kul szolgála szabadságjog megszerzésének el őzményeihez, pontosabban bizo-
nyítékarra, hogy a Péterváradi sánc lakói saját vagyonukat és városuk vagryonát 
is garanciaként arra használták fel, hogy megszerezzék a státus elnyeréséhez 
szükséges 80 000 forintot, ugyanis a szabadságjogok árát a bécsi kancellária 
ennyiben szabta meg. Természetesen az ügy kapcsán a település lakóinak ezen-
felül is szükségük volt még pénzre, amelyet kölcsönök felvételével fedeztek. 
Ez az összeg a nem teljes számítások szerint meghaladta a 100 000 forintot. 

Az itt közölt szerz бdés több szempontból is érdekes. Eredetije nem levéltár-
ban van, hanem a Matica srpska Könyvtár ritkaságainak tárában található meg, 
létezésérб l Heinermann Péter könyvtáros tájékoztatott, és az ő  számára ellen-
őrizte dr. Heged űs Antal a szerzбdés olvasatát. 1  

A szerzбdés szövege egy kölcsön felvételének a feltételeit tartalmazza Zaigar  
György (Georg Cajger) és a Péterváradi sánc lakóinak képvisel ői között. Zai-
gar György a pozsonyi országgy ű lésen Bars megye követe volt. A Péterváradi  
sánc lakói a kölcsönkért pénzt településük szabad királyi városi státusának a  
megszerzésére akarták felhasználni, amit a szerz бdés szövegében is feltüntet-
tek. Az okmány az akkori korszokástól eltér бen nem latin vagy német nyelven  
íródott, hanem magyarul, és azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek mellett  
Zaigar György pénzét hitelbe adta. A 12 000 forint kölcsönt a városnak a folyó  
év végéig kellett visszafizetnie hatszázalékos kamattal, de ha ezt valamilyen  
oknál fogva elmulasztották volna, a szerz бdés aláírói saját vagyonukkal és a  
város vagyonával is garantálták, hogy Zaigar Györgyöt kártérítik, erre ingó és  
ingatlan vagyonuk szolgált biztosítékul, attól függetlenül, hogy milyen „status-
ba és állapotba" is jutna a város. A szerz ődést a város nevében a város jegryz бje,  
bírája, tizenkét tanácsosa, a városi céhek képvisel б i és néhány jeles városi lakos  
biztosította aláírásával és pecsétjével.  
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Az okmányt 1747. november 16-án keltezték a Péterváradi sáncban. Az alá-
írások és a keltezés utána szerz ődésnek van még egy záradéka is, amelyben  
David Rackovics, a városi tanács tagja és a város bírája aláírásával és pecsét-
jével bizonyította, hogy a szerzбdésnek minden cikkelyével .....nemcsak ma-
gryarul és Németül de ráczul is Kinek Kinek értelmire Világosan meg magya-
ráztam". A szerződésen harminchat személyi és céh pecsét van, az épségben  
maradottakon szépen látszanak tulajdonosaik nevének kezd őbetű i, a céhek 
elnevezései és a mesterjegyek is. Vannak közöttük magryar föliratosak is! 

A kölcsönbe vett 12 000 forint és a kamat sorsáról az Újvidéki Városi Le-
véltárban a legkorábbi okmányok beszélnek. Ezek szerint Zaigar György 1748-
ban meghalt, errб l a várost a pozsonyi Kormányzó Tanács értesítette, egyben  
követelte, hogy a városa tartozást az örökösöknek fizesse ki. 2  1749-ben újabb  
figyelmeztetés érkezett az udvari Kamarától, Pozsonyból, hogy a Zaigar  
Györgytő l felvett kölcsönt a város húsvétig fizesse be a szegedi katonai pa-
rancsnokságon az állami kincstár javára. Ha ezt nem tennék meg, az újvidékiek  
és a város vagyonának az elkobzásával fenyeget6ztek. 3  A felszólítás után  a 
városi Magisztrátus hat hónapos haladékot kért, mert ezen a tartozáson kívül  
Starrenberg grófnak is tartoztak 60 000 forinttal, és Batthyány Lajosnak is  
40 000 forinttal. 4  

A kért haladékot, úgy látszik, a koronatanács jóváhagyta, de még abban az  
évben Franz Josef Redl parancsnok ismét figyelmeztette az újvidéki városi  
tanácsot, hogy a következ ő  év márciusában köteles a Zaigar-féle hagyatékba  
befizetni a kölcsönbe vett бsszeget. 5  Az okmányokból arra lehet következtetni,  
hogy Újvidék városa részletekben törlesztette tartozását és erre a célra újabb  
kölcsönöket vett fel. 6  

Újvidék városnak a Zaigar Györgytő l 1747 novemberében felvett kölcsönt  
1750. október 30-án sikerült teljes egészében visszafizetnie, a kifizetett ösz-
szegrő l áttekintés készült, amely után Újvidék város Tanácsa értesítette a Ma-
gyar Királyi Udvari Tanácsot, hogy a Zaigar-féle adósságot a város teljes egé-
szében törlesztette.  

A szabad királyi város státusának a megszerzésével megkezd ődött Újvidék  
urbánus jellegű , tipikusan újkori, modern várossá fejl ődése, mely mára kez-
deteinél is, amint ez ebb ő l a szerződésbő l is kitűnik, magában hordozta több-
nemzetiségű , többvallású és multikulturális sajátos szellemiségének jegyeit,  
amit a XX. század végéig sikerült is lakóinak meg őrizniük.  

JEGYZETEK  

1  Biblioteka Matice srpske, Ugovor.  . . . PP 1. 5. 
2  Istorijski arhiv Novi Sad Fasc. 2 Sub. N/1748 
3  Istorijski arhiv Novi Sad Fasc. 2 Sub. D/1749 
4  Istorijski arhiv Novi Sad Fasc. 2 Sub. I/1749 
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5  Istorijski arhiv Novi Sad Fasc. 4 Sub. F/1749 
6  Istorijski arhiv Novi Sad Fasc. 8 Sub. II/1749 
~ Istorijski arhiv Novi Sad Fasc. 1 Sub. I-I/1750 és Istorijski arhiv Novi Sad Fasc. Sub. 30. 
Х/ 1750  

SZERZŐDÉS  

Mi Péterváradi Sáncznak Birája Pirsli Matthas és tizenkét Tanácsi, nevezett  

szerént Popovics Pál, Obrad Radonics, Meizer János, Mardaria Schi.vanoviсs,  
Pantelia Milankovics, David Raczkovics, Pantelia Radinovics, Joannes Ra-
iszer, Franciscus Otho Künzellmann, Nicolaus Orth, Samuel Nagy et Ferencz  
Péter következend őképpen az egész városnak lakossi és Purgeri agyuk tuttára  

Mindéth, az kiket illik, magunkra vévén valamint in concreto az Egész város-
nak, ugy minden Particularis Lakosnak és Purgernek terheket; és vallyuk ezen  

Levelűnkk Rendében hogy emlitett városunkk az az Petervari Sáncznak Sza-
bad Királyi Városi Statusnak meg szerzésére Kintelenitettünk Tekintetes  

Nemzetes Vitézlб  Zaigar Györgry Urunktul Tizenket Ezer id est 12 000 forin-
tokat Országunkban follyo pénzül k űlcsбn, és megadás fejében fő l kérnünk és  
föl vennünk á Dato Prasentium Esztendeig Sex per Centum, Interesre s tarto-
zunk is azon Terminusra minden fogyatkozás nélkül azon k ű lcsбn felvett Sum-
mát kötelezett Interessével együtt meg adnunk, és megfizetnünk, és ha tovab  

teczenék is Еб  Kegyelmének azon emlitett Tizenkétezer Forintban ad  .. . 
tartani, ugy szintén tartozunk most jelentett Törvényes Sex per Centum inte-
ressével együtt mindenkor csak egry Holnappal teend ő  Insinuatiojára és fel-
mondására azon Summat egyszersmind jó elkellend ő  Pénzben letennünk, és  
megadnunk Főkegyelmének. Holott pedig meg nem adnánk vagy meg adni in  

Toto, vel in Parti, akármely okbul is el mulatnánk tehat ezen Level űnk Ere-
jével is tellyes szabadságot adunk emlitett Creditor Urunknak, és az Еб  Ke-
gyelmes Successorinak, Cessionariussinak, Legatariussinak Donatariussinak,  

Hogy akár Várossunk javaibul in concreto, akár pedig ugy teczvén Еб  Kegyel-
mének és Praescriptussinak Egyikünk, akár mellyikünk, vagy akár mely Város-
si Embereinkk Maga Eбnбn kedves teczése szerént választandó Ingó, vagy  

ingatlan javaibul, minden Törvényes Utakot, Törvényes orvosagokat, Törvény-
telen napokat és Haboru vagy valtozo idüt kirekesztvén, költségével ugy fárad-
ságával egyűit maga Hatalmával vagy ugy teczvén Еб  Kegyelmének Nemes  
Vármegye vice Ispanja, vagy csak Birája Erejével is Magát pro libitu conten-
tálhassa Contradictione Inhibitione, Revocatione, Apellatione Novo Judicio  

immo neque Protectionalibus Suae Mattis Sacrmae obstare valentibus, olly  

forman, hogy akar mely valtoz б  Statusban és Állapotban jutna is városunk,  

tehát az fellyeb irt m бd szerént Egyikünk minyajunkért és Minyájan Egyikün-
kért in Solidum obligaltatvan Еб  kegyelmének Creditor Urunkk tellyes Secu-
ritassa legyen tar quoad Capitale, guam et Interesre. Ezen obligatoriat pedig  
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varosunk Prothocollumban is azontul inseraltatnunk, és mindenekk meg má-
solhatatlan meg alfására, és megtartására egész várossi lakosinkat obligaltatni  

sub Poena sex centorum Aureorum tartozunk. Melynek nagyob Bizonságára  

adttuk ezen Mind Notariussunk, mind pedig Magunk Subscriptiojával is vala-
mint varossi ugy szintén városunkban lévб  czéhek és Particularis Lakosok Sub  
scriptiojával s Pecsettyével meg er бsitetett obligatoriankat. Költ Pétervari  

Sanczban die 16. Novembris 1747.  

Biro es Tanacs  
Matthias Pirschel p. h. Peterwardeiner Cameral Santz Richter  

. . Popovié * id est Paulus Popovich  
Obrad Radonić  p. h. id est Obrad Radonics  
Johannes MeiBer  

~  

Mardarije Zivanović  id est Mardarie Szivanovics  
Pantelzja Milankov[ ] id est Pantelia Milankovics  
David Raczkovics  
PanteliJa Radinovk id est Pantelia Radinovics  
Johannes ReiBer  
Frantz Otto Künzlmann  
Nagy Samuel  
Peter Ferencz  
Csizmazia ceh  
Kaposvari Janos cehmester  
Musakovics Matyas Atya mester  

Stoić  Bogdanović  id est Stoics Bogdanovics  
. . Lucas  

Nicolaus  . . . 
Ellias Knezovics p. h.  
Sim п  Radonić  id est Sima Radonits  
Johann Georg Fischmayer  
Joseph Lorenz Kreuzer  
Vasilije Nedeljkovi ć  id est Vasilie Nedelkovics  
Johannes Schneider Fleischhacker  
Miat Paипović  id est Miat Paunovics  
A ćim Miškovi ć  id est Acsim Miskovics  
Johan Georg M ű ller  
Samuel Loyko  
Johan Josef  . . . 
Paul ... 

Michael Siebenberg  

* Dőlt bet űvel jelđltük a cirill bet űs aláírásokat  



ÚJVIDÉK 
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A Péterváradi sánc csizmadiпcéhéпek pecsétje 1747-b ől. A felirat magyar 
nyelv ű: „AZ PÉTERVÁRI CSIZMADIA NEMES CZEH POCSETIE" 

A Pétervárаdi sánc gombkötőcéhének pecsétje 1741-b ől 
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Michael Holta p. h.  
Michael Jahn  
Anton Rasics  
Simon Stölzel  
Milić  Rakić  id est Milics Rakics  
Kosta Joanović  id est Kosta Janovics  
Antonije Bu[ ]niirović  
Kain Stojadinovity  
Siarto Ceh  
Juro Andrasevich  
Grgo Marianovics  
Josim Milanović  id est Josim Milanovics p. h.  
Gamketó Ceh  
Grgo Grglecz  
Grgo Ма 11у  
Mischko Filibovity  
Rasko Jovanovi ć  id est Raczko Joannovics  

Hogy én alab meg nevezet a fölül irt obligatorianak Contextussat Szórul  

Szora minden nemű  Czikkellyeivel egy ű t az egész Pétervary Sáncban lakozó  

Comunitasnak es Kбssegnek nem csak magyarul es Német ű i de ráczul is Kinek  
Kinek értelmire Világossan meg magyaráztam és Eleiben teriesztetem hogy az  

törvényes hat Per Centum interest fő lű l Titulált T: N: V: ZAIGAR GYORGY  
Uramnak az Eő  Kegyelme Városunknál eloszalt Tizenket Ezer forint idest  

12 000 Capitalissátul, méglen nalunk akarja hadni és tartani.  

Esztendőnkjnt Ezen obligatorianak tellyes ertelme es megtartása Szerint ob-
ligaltatunk ő  Kegyelmjnek maga házánal becsoletessen meg adni es fizetni  

Kinek nagyobb ereire Pбcsetemel es Subscriptjammal Észtet meg Er бsjtettem.  
Sjgl. Petervari Sanczban Ao: et die ut. Suppra  

David Raczkovics 
hites Tanacs és az Egész 

Petervari Sanczban lakozo 
varosnak Plenipotentiariusa p. h. 



PAP JÓZSEF KÉT VERSE 

A MEG NEM SZÜLETETT GYÁSZA 

A meg nem született 
vagy meg sem nemzett 
vagy nem kívántan elvetéltetett 
gyermek 
most, hogy lehettek-volna-szülei 
elvesztették szemük tényét, 
az aranyos m o r z s i t, 
kárörvendve szerezhetne 
nemlétéért elégtételt. 
De nem teszi, nem juttatja 
magát eszükbe. 
Együtt gyászol velük 
— mert hát együttérz ő  ember lett volna! 
növelve barna árnyukat, 
amit sírjukig vonszolnak eztán. 

SZÁZADVÉGI KRÓNIKA 

Osztódásos szaporaság 
Mindentudókban 
Ámoklátnokokban 
Minden megoldva megmagyarázva 
Szájba rágva 
Múltárnyalás jelenmásítás 
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ES a jövő  
Mintha már megtörtént volna 
Kétséget kizáróan áttekinthet Ő  
A gyomrok ugyan még értetlenek 
Konokul korognak meglehet betegek 
És szellősek a zsebek 
De eszelősek az ESZEK 
Szövegek szövegek szövegek 
Az álmodozóknak nem jut papír 
Verset még holdkóros ha ír 
Önnön ollójukba fogva 
A költők kezébő l 
Kihull a penna 
Gerjesztett látványok tények 
A látomásból kikoptak a fények. 



ÉVGYŰRŰK  

UTASI MÁRIA  

KÉT PRÓZAVERS  

HALOTTAK NAPJA  

Az öregasszony fagyos muskátlikezekkel meggyújtja a gyertyákat; fé-
nyük bearanyozza a fanyar illatú krizantémok virágtestét, a szirmok 
még nedvesek a hidegt ő l. Aztán kinéz az ablakon; hosszan bámul a 
párálló őszi ködökbe; a fény, a gyertyák lobogása lassan árnyékot ír a 
falra, s ami történik, vagy történni fog, oly jelentéktelen immár, alig 
változtat a dolgokon, hiszen a szekrényben továbbra is ott vannak a 
levendulaillatú ingek, nyakravalók meg az ünnepl ős is, lám; fehér zseb-
kendők és egy aranyláncon függő  kis óra, amit még Róza néni adott 
esküvő i ajándékba. Mégis — most látni csak — a különbség óriási. 

ÉVGYŰRŰK  

Tűz lobog a cserépkályhában, s ha valaki vacsoratájt kinyitja domború 
virágokkal mintázott ajtaját, a parázs barátságosan arcába világít annak, aki 
pirítja a kenyeret. A szobában a tárgyak alig észrevehet ő  neszezése hallik; 
képek és emlékek valami illékony, könnyű  párában; vakít a hó, és az éppen 
hazatérő  gyerekek ólomnehéz tagokkal zuhannak a kerevetre, de még hall-
ják, hallani vélik, hogy mit beszélnek a feln ő ttek. Arcuk tüzel a kinti hideg- 

A tfz éve elhunyt kбhбnб  hagyaték1bб l  



tő l. Aztán behozzák a vacsorát, legtöbbször hajában fő tt krumplit tej-
föllel és édeshagymával. A hagymák rózsáit már kikezdte a hideg, jege-
sen-lilán csillognak, mint régen holt fák évgy ű rű i. 

EGY LÍRIKUS NAPLÓJÁBÓL 

SZIVÁRVÁNYMOSDATÓ 

Az ember egy nap óhatatlanul a gyermekkor tájaira kalandozik. Meg-
csikordul az otthoni tölgyfa kapu nehéz rézkilincse, s egyszerre künn 
vagyunk a nyári zápor utáni országúton. Milyen jó mezítláb belesüpped-
ni az esőverte, agyagos földbe. A felület még őrzi a zápor szivárvány-
mosdató illatát, a fák is üdék. Könnyen lélegzünk, és úgy t űnik, hogy a 
távlatok, égig érő  messzeségek beleférnek egy labdagurító délutánba. A 
Várhegyről lezúduló víz elönti a sáncokat, régi római pénzt, aranyat 
görget a mohos pincevájatba, s mi apró papírhajókat bocsátunk bizony-
talan útra: íratlan üzeneteinkkel és megnevezhetetlen sóvárgásainkkal. 

Mit is jelent a gyermek, a gyermekség vagy a gyermeki? Abban min-
denki egyetért, hogy az élet lüktet ő  áramlásában a folytatás és megma-
radás örök szimbóluma. Qui tient l'enfance tient l'averir — akié a gyer-
mek, azé a jövő  — tartja a francia közmondás. A gyermek a szül ő  folyta-
tása, de önálló személyiség is — azaz ma még csak halvány, töredékes 
vázlata annak, akivé majd lesz. „A gyermeket nem akkor értjük meg — 
olvasom egy rövidke jegyzetben —, ha gügyögünk neki, ha nyaljuk-faljuk, 
agyonbabusgatjuk, ez a mi kielégülésünket szolgálja. A gyermeket, a 
gyermekit megérteni annyi, mint tartózkodóan tisztelni benne (...) a 
kiszolgáltatottságát, kicsinységét, őszinteségét. Azt, hogy még nem ta-
golódott részletekre, hanem egész, hogy mentes a tudás ürügyén belé 
szivárgó rossz tudástól, hogy érzékeny a jóra." 

Benne még együtt él az ítélet szigorúsága és az angyalok szelídsége. 
Kíméletlenül és könyörtelenül ki akarja kényszeríteni a környezetét ő l, 

• hogy az hazugság és megosztottság nélkül éljen. Növekedésével és a 
tárgyi világ megismerésével épp a jóra való készsége kerül veszélybe, 
mert a legszebb dolgok egyben a legtörékenyebbek is s a legvonzóbbak 
a pusztulásnak. A beidegzett alkalmazkodási normák és sémák, szabá-
lyok elhomályosítják a látását, egyszerre csak fájni kezd, „árnyék vetül 
a napjára", nőni és szenvedni egyszerre tanul. De az álom még nem 
hagyja el napjait, „álom marad az álma nappal is". 
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A gyermekkor tiszta költészet. Egybemosódik benne a lét osztatlan örö-
me: álom és valóság. A tárgyak és a dolgok megnevezhetetlen titkok őrző i, 
s a képzelet nyomán bármely pillanatban átlényegülhetnek. Égre nyíló sza-
kadatlan kalandját és igazmondását mindannyian meg őriztük. Vannak, 
akik a természet vonzásában élik át, mások — emberszeretett ől hajtva — 
emberek között építik újjá a gyermekvilág kulisszáit: „kicsire n őnek", és 
lehajolnak. Ismét mások — s ilyenek sokan vannak — csak a szívükben őrzik 
a zöld párás, meleg érintés ű  mesékbe sikló alkonyatokat. 

EMBEREK ÉS FARKASOK 

Nemrégiben arról olvastam, hogy az ethológia neves szakembere, az 
állatok viselkedését és magatartását vizsgáló Nobel-díjas tudós, Konrad 
Lorenz egyik körútja alkalmával megfigyelte két vérszomjas farkas élet-
re-halálra men ő  viaskodását. A harc kegyetlen volt, s addig tartott, míg 
a gyengébb fél elmenekült. Az állatok — mondja a tudós — harc közben 
mindig egymás nyakát akarják átharapni, mert a lő  ütőér elmetszése az 
áldozat biztos halálát s egyben a küzdelem gy őzelmi zálogát is jelenti a 
másik számára. 

Az állati agresszivitás eme példája, ha „lefordítanánk" az emberi konf-
liktushelyzetek „nyelvére", sok érdekes tapasztalattal és tanulsággal 
szolgálhatna. Konrad Lorenz ugyanis, visszatérve a viaskodás színhelyé-
re, meglepő  módon azt tapasztalta, hogy az iménti ádáz ellenségek nyu-
godtan ülnek egymás mellett, s a legy őzött torkát, mintegy életét, egész 
valóját a másik lába elé helyezi. A harci kedv azonnal megsz űnik, ha az 
egyik fél megadja magát, s a tudós még nem tapasztalta, hogy az „er ő -
sebb a megadás e gesztusát visszautasította volna". „A farkasok kibékü-

. lését látva — mondja tovább —, értettem meg a Szentírás egy sokszor 
félreértett részét, amely azt mondja, ha megütik arcotok egyik felét, 
nyújtsátok oda a másikat. Ó, nem azért, hogy azt is megüssék, hanem 
azért, hogy a támadó dühét leszereljék." 

Vajha az emberi társadalomban, tágabb és sz űkebb környezetünkben 
itt és most az állatok „angyali logikája" érvényesülhetne! Ha valóban a 
küzdelem lelkesítene minket, mindannyiunkat, a „küzdés maga", s nem 
embertársaink megalázása, a személyiség irigy, fondorkodó eltiprása. El-
töprenghetünk azon, mennyivel felemel őbb a farkasok szemérmetlen, 
vad havasi tisztasága és igazi harci kedve a mi „belterjes kényelmünket" 
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és „alacsony biztonságunkat" védelmezni hivatott erkölcsi kódexeink-
nél és viselkedési normáinknál.  

ÜNNEPEK ES HÉTKÖZNAPOK  

Életünkben a hétköznap olyan, minta fáradsággal megedzett vas:  
szürke és súlya van. Itt jut kifejezésre a felel ősség, a gond s a sok-sok  
dolgos és szorgos kéz munkája. A bognár műhelye telve van forgácsil-
lattal, s gyalupadja fényesre kopott a tisztes használattól. A szerszámok  
— mérők, lécek és óriás kalamárisok — a helyet dicsérik, tisztelet és meg-
becsülés illet itt mindent. A diófa alatt, nehéz b őrkötényben, izmos ko-
vács szítja a tüzet, s hátulról fejkend ős asszonyok érkeznek a fejésb ő l:  
kezükben sajtár. Viszik — a szemükben és a szívükben — az élet melegét:  
az istállók barna homályát és az állatok szelíd, párálló leheletét.  

Az ünnep az valami más. A lélek olyankor tet ő tő l talpig hamvas sely-
mekbe öltözik, s a szív mélyén kigyulladnak az öröm gyertyái. „. . .  hogy  
valaminek is örülhessünk, mindent kell helyeselnünk. Az ünnep olyan  
kivételes idő  — olvasom egy emlékkönyvben — ,  amikor az egész életnek  
örülünk azért, mert örülünk egy szakaszának (...), ha szépnek érzünk  
valamit: örülünk egy korty víznek, meglepi szívünket egy szeret ő  gesztus  
varázsa".  

Mikor van itt az ünnep ideje? Kezdet és vég, elmúlás és születés, élet  

és halál mind-mind alkalom az ünneplésre. Leginkább esküv őn és név-
adó ünnepeken: keresztel őn érezzük át azt a megillet ődött elfogultsá-
got, amit az élet ismeretlen egyenlete rejt magában, s amit csak a gyász,  
az „elmúlás pompája" feledtet. A végtisztesség órája, amikor a szertartás  
lassúsága és a liturgia ősi szépsége, ha komor fényekkel is, de át tudja  
ragyogtatni életünket és vándorlásunkat az id őben.  

Ha nem a javaknak, de a tiszta létnek tudnánk örülni, mint tették  
önfeledt eleink, akkor minden pillanatban itt lehetne az öröm ideje, hisz  
csillagvilágok millióit és a hűvös galaktikák fényévrendszerét ugyanaz  a 
törvény: a nagy összhang hatja át, s J. Pieper szavával az „ünnep nem  
más, mint összhang a világgal".  

Az igazi öröm nem felemás, kincstári optimizmus, s nem is a meglév ő  
helyeslése, hanem a lélek kiedzett, kiküzdött szerves állapota.  

Borsos Miklós írja: „A szeretet, mely a nagy m űvek felé vezethet, na-
gyon szerény a kielégülésben, vagyis az örömérzésben. Elég egy dallam,  
néhány taktus Mozarttól, vagy egy Rembrandt-rajz, hogy határtalan és  



LVGYŰRŰK 	 113 

megronthatatlan pillanatokban részesüljön a lélek, a szellem, vagyis 
öröm töltsön el. Hiszen az öröm nem mennyiségi fogalom. Nem kell 
hozzá sem pénz, sem küls ő  társadalmi keret, csak a lélek, a szellem 
csiszoltsága." 

Az öröm igazi fészke tehát a szív és a lélek kulturáltsága. Egyszer ű  
szántóvetők: a „föld sói" vagy a varsájukat naponta vízbe merít ő  halá-
szok sokszor többet tudnak róla, minta m űveltség hivatásos bajnokai: 
művelt akadémikusok és tudósok együttesen. Bájos falusi otthonok őszi, 
rozsdavirágos kertjében vagy almaillatú tisztaszobájában tapintatosab-
ban és igazabban van jelen, minta paloták uralkodói asztalainak súlyos 
damasztjai között. Csak a lélek legbens őségesebb rezdüléseit őrizhetjük 
meg a pusztulástól és a rontástól. 

Életünk hétköznapokra és ünnepekre tagolódik: a „bárányok szelíd-
sége és a mennyek rettent ő  harcélc" tündöklik benne. Arra figyelmeztet 
bennünket, hogy ha ritmikusan követi a természet rendjét, és kozmiku-
san belesimul az évszakok egymásba halkuló változásaiba, akkor maga 
is a harmónia — a valóbb valóság és az öröm részévé válhat. 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

A kérdések és a válaszok elhangzanak — ez a történetük. A fülek le-
. gyenek élesek a hallásra, a szemek a látásra, hogy a valóság megismeré-
sében mindenki kimondhassa vagy meghallhassa azt a szót vagy monda-
tot, amit csak neki lehet kimondania vagy meghallania. 

Vannak született kérdezők. Naivitásuk és kíváncsiságuk nem ismer 
határt. Fölfejtik a dolgok és történések mögöttes rétegeit, a tapasztalati 
világ eléggé soha meg nem ismerhet ő  szövetét; oda is behatolnak, be-
merészkednek, ahová „nem illik", „nem tanácsos" vagy éppen botrá-
nyos. Ebbő l is kiviláglik, hogy övéké a nehezebb szerep. A kérdez ő t 
nemigen szoktuk szeretni: el őbb udvariasan, nyájasan, kés őbb már emelt 
hangon, majd durván el- vagy visszautasítjuk, mert fürkész ő  pillantása, 
feszegető  magatartása terhünkre van. Valójában el szeretnénk hesseget-
ni a „neveletlen"-t. Kérdéseivel megingatja „betáplált" értékrendsze-
rünket, zavart kelt személyiségünkben, elhomályosítja eredeti látásun-
kat és önismeretünket. Ahhoz azonban, hogy magunkat és a környez ő  
világot úgy-ahogy megismerjük, kifutási pályára van szükségünk. Olyan 
lehetőségre vagy lehetőségekre, amelyekben maradéktalanul megismer-
hetjük saját erőinket, megütközhetünk ördögeinkkel és angyalainkkal, 
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hogy színrő l színre láthassuk, mire vagyunk képesek. Amit csak úgy el-
képzelünk, és fenyőfadíszként magunkra aggatunk, azt az els ő  szelíd szél 
elfújja mellő lünk. 

„A kérdezőknek — írja Giczy György — látszólag nincsen tapasztalatuk, 
de nyitva tartott szemmel járnak. Nagylelkűek és engedékenyek. Hagy-
ják hatni magukra a világot, mert jól tudják, hogy az tisztább is, 
szennyesebb is náluk. Oket nem zavarja semmiféle készen kapott séma, 
s nem használnak automatikusan ellentmondásmentes elvekb ő l konst-
ruált rendszereket — amik késedelem nélkül m űködésbe lépnek, ha va-
lami új bukkan elő , hogy »kidobják«, mint valami komputer a választ." 

A kérdezők ott is érdeklődnek, ahol már minden megoldottnak látszik, 
s épp megnevezhetetlen titrelmikkel ejtik zavarba a szilárd elvek, pártok 
és „megalkotott rendszerek" mögött óvatosan megbúvó válaszadókat. 
Míg a kérdés legtöbbször egyenes, nyílt és világos, addig a válaszok és 
velük a válaszadók pilátusi magatartása mindig többértelm ű , és többé-
kevésbé valamiféle homályos emelkedettségbe burkolódzik. Értékekre, 
csalhatatlan tapasztalatokra, „magasabb szempontok"-ra hivatkozik, 
vagy a megmerevedett törvénybe kapaszkodik, és elsárgult akták, parag-
rafusok mögül apellál az igazságra. „A válaszadók száma azonban túlsá-
gosan nagy, fellépésük túl magabiztos ahhoz — fűzi tovább gondolatát az 
imént idézett szerző  —, hogy állításaikat elhiggyük. A válasz tömegcikk 
lett. Mindenki kínálja a portékáját, agyondicséri, m űanyag fóliába cso-
magolja, és féligazságoknak igazságérvényt tulajdonító, patinás címkék-
kel látja el. Ilyenekkel: egyetértés, h űség, béke, tapintat, türelem, tisz-
telet, elkötelezettség és egyebek. A felkínált megoldások elfogadtatása 
helyett csak a kételyt növelik, ami még ott is feltámad, ahol valódi és 
vitathatatlan értékekr ő l van szó. A manipuláció nyomán sarjadб  félelem  
tartózkodásra int."  

A kérdező  igazi következetessége és szellemi bátorsága tehát a 
vász" szerepéb ő l következik: nyugtalanságával, éberségével és él ő  lelki-
ismeretével leleplezi a „monopóliumba tömörült válaszadókat". Mind-
ebből arra következtethetünk, hogy a kérdez ő , ha jól kéгdez, akaratlanul 
is a jövő t szolgálja, „elvitatja a szükségszer űség és az állandóság míto-
szát", megkérd őjelezi a meglévő t, s azzal, hogy esetlegessé teszi, nem a 
világban mindinkább eluralkodó bizonytalanságot, hanem az eljövend ő  
bizonyosság hitelét növeli. 



ÉVGYŰRŰK 	 115  

A PÁRBESZÉDRŐL 

Az ember túlzsúfolt térben és id őben él. Személyiségét úgyszólván 
sohasem tudja „belevinni" egyetlen tettébe, hiszen cselekedetét szám-
talan előzmény, rejtett elvárás, következmény motiválhatja. Az úgyne-
vezett „szituációs" etikák messzemen ő  következtetéseket vonnak le a 
körülmények hatásáról, a moralisták pedig nyílt determinizmust hirdet-
nek. Valójában az ember szabad, felel ős személyiség: dönt és cselekszik. 
Mindig van választási lehet ősége, jóllehet e lehet őség olykora valóság 
magjára apad, és a sz űkösség látszatát kelti, de mégis igaz, hogy az élet 
számtalan alternatívát kínál, s nem vagyunk mások foglyai, hogy egymás-
ra kellene hárítanunk a felel ősséget. Nem lehet elbújnunk a dolgok és 
az emberek mögé, „ha Isten lépteit halljuk közeledni", s aki a világ dol-
gain fáradozik, azt sohasem determinálhatják a körülményei véglegesen. 

A valóság, a világ egy napon megszólít bennünket, s nekünk felelnünk 
kell. „Úgy kell szólnunk hozzá, mint magunkhoz. Hiányaink fölött nem 
hunyva szemet, a titkot titoknak nevezve, különbségeinket vagy külön-
bözőségeinket nem elmosva elvtelen bólogatással és simulékonysággal, 
hanem világosan tudtára adva értékelésünket (...). Meg kell, hogy tudja 
tőlünk: ismerjük megosztottságát, súlyos nehézségeit, melyek a mieink-
kel rokonok" (Vasadi Péter: Tűzjel, 148. 0.). 

A párbeszéd, a dialógus fontosságát tehát maga a valóság teszi szük-
ségessé. Mindinkább észre kell vennünk, hogy az élet nem egysíkú, kü-
lönféle szempontok és állásfoglalások uralják. A teljes nézetazonosság 
emberhez méltatlan állapot, és riasztó utópia. A szellemi tespedtség 
édesgyermeke és a hatalmi kényszer vadhajtása. Leginkább ott burján-
zik, ahol tekintélyekre, rangokra és pozíciókra hivatkozva tétlenségre és 
csendre intenek. 

Az eltérő  vélemények már puszta meglétükkel fenyegetik egymást, s 
ha egy elv nincs szankcionálva, rendszerint az ellenkez őjének a hangoz-
tatására is sor kerül, nem a bírálat, a hevenyészve „odavetett" kritizálás 
miatt, hanem a valóság kényszerít ő  hatására. A valóság gazdag, érzé-
keny, és nem tűr sémákat. „Ebben a világban nincs helye a csalhatatlan 
orákulumoknak — írja Giczy György —, s a melldöngető  nagyhangúság 
menthetetlenül nevetségessé válik. Az elméleti rendszeralkotóknak 
mindig jó okuk van a félelemre." 

A jóhiszeműség eleve teret enged a különböz ő  elvek és észrevételek 
szabad megnyilatkozásának. Corrado Gneo Diп lógusrп  nevelés című  
könyvében a párbeszéd fontosságát hangsúlyozza. A párbeszéd nem 
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más, mint jelenlét mások életében, kapcsolat és személyes közelség 
másokkal. „Nem érdekbő l és hátsó gondolatoktól indíttatva, hanem egy-
szerűen, mert bonum diffusivum sui: az igazi jó szétárasztja magát, 
kinyílásra késztet." Ha valakit tapintatosan és türelemmel végighallga-
tunk, még nem kell maradéktalanul elfogadnunk a nézeteit, de el ő íté-
letmentesen és gyanakvás nélkül hinnünk kell igazában és igazságkere-
sésének őszinteségében. Ezek alapvet ő  kritériumok. Nélkülük a párbe-
széd sohasem válhat igényes szellemi tornává, „mérk őzéssé", ha úgy 
tetszik, ranem megreked az önigazolás lapos és monomániás ismétlései-
nél, belefeledkezik és bele is fullad saját kamaszos g őzeibe és látványos 
tűzijátékaiba. 

A szellemi küzdelmek tragikus vonása viszont abból adódik, hogy dön-
tenünk, vallanunk és cselekednünk kell, anélkül, hogy a valóságot hiány-
talanul ismernénk és birtokolhatnánk. A párbeszéd arra kötelez ben-
nünket, hogy mások véleményét komolyan vegyük, a magunk fontossá-
gát pedig újra meg újra kockáztassuk. Ez a magatartás: „Biztosítja saját 
meggyőződésünk kritikáját, azt a szellemi frissességet, ami »lépést tart« 
a növekvő  valósággal — s egyúttal örök birkózás önmagunkkal." 

Ez az „örök" bizonytalansági tényez ő  a párbeszéd ismeretlen egyen-
lete. 

ZUHOGÓ FÉNY ALATT 

Czipri Éva, ha élne, nemzedéktársunk lenne. Meglep ő  nagy ívű  kez-
detek után hirtelen hunyt el. Hátrahagyott verseit, amelyek jobbára kü-
lönböző  folyóiratokban jelentek meg, Fodor András válogatta, és köny-
ve a békéscsabai Megyei Könyvtár gondozásában jelent meg. Kötetében 
két jeles egyéniség: Weöres Sándor és Rónay György méltatását olvas-
hatjuk. Mára bevezet ő  és a búcsúztató is fémjelzi ennek a költészetnek 
töredékességében is föllelhet ő  szépségét: csillámló erej ű  fény-árny játé-
kát és drámai sokszólamúságát. ,,... mintha sivatagos tájon járna, amely-
nek nem az ege, hanem a bozótja ragyog" — írja egyik kritikusa. 

Sivatagos tikkadtságát, vakító testi örömét sötét, gyászfekete háttér 
ellenpontozza. Égre szök ő  kariatidáinak, nagy verseinek árnyékában pi-
hen. Eredeti, a szenvedés és az élet vaspántja alatt kikényszerített szür-
realista formákkal él, de a töredékeset, a részt és az esetlegeset sohasem 
emeli az egész rangjára és helyébe. Mondatai nem sokkolnak, csak ki-
nyílnak. 
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Titkainkat íme kicseréltik  
a 

 
ránk zuhogó fény alatt  

tűz és van nélkül semmi vа  '  
tűzzel és vassal minden  
tűz vőlegénye Te  
аrаnyló szívem tenyeredben —  

olvashatjuk Zuhogó fény alatt című  versében, s e sorok olvastán már 
nemcsak a paskoló, ritmusosan lángoló fényzuhogást érezzük, de az 
aranyló aragonit háttér hullámgy ű rűs átlóit is. Az emberi bens őség: sze-
mélyes titkunk és sorsunk átlója ez, megcsillan benne a barokk aranyá-
nak érett méltósága és a fehéren izzó vas alázata. A bels ő  egyensúlyból 
termő  jácintfüzéres ragyogásban a „t űz vőlegénye" és az „aranyló szív" 
egy szintre kerül. Az elfogadott titok fölemel — ez a költ ő  tanítása. 

A vírusos nyelvfert őzés és a „megszenvedett" nyelvzavar korában 
Czipri Éva tudatosan törekedett a nyelvi tisztaságra. Nem engedett bi-
zonytalan kísértéseknek. Minden darabja kimunkált. Vannak kidolgo-
zatlan sorai is, ezekben el ő tör a valóság, a nyersen lüktet ő  élet fájásai. 
Elnehezült verseit és „összeállt" sorait azonban eleven drámai er ő  hatja 
át, és most mára korán élete fölé magasodó halál végérvényesen hite-
lessé is teszi. 

A HOLDPÁNTRAGYOGÁSÚ  

Korunkban, amikor az agresszív lárma vagy a lágy fecsegés már „bels ő  
vízözön"-nel fenyeget, és a mélyen szeretetlen nyelv látványos elrugasz-
kodásának naponként vagyunk tanúi, mind több figyelmet érdemel és 
hitelt kapa művészetekben szinte egyeduralkodó metakommunikációs 
festészet. 

Ihlet nélkül a festő  sem dolgozhat. Sokszor napokig, hetekig várakozik 
abban a termékeny feszültséggel teli csöndben, amely majd az anyag 
meghódítására és a vele való birkózásra sarkallja. Ezt a birkózást kell 
tisztességesen végigcsinálnia, hogy kiszabaduljon a tematikus festészet 
és a felszínes illusztráció vonzásából. A fest ő  nem teremthet új valósá-
got, de a valóság átlényegítésére és átlelkesítésére törekszik. 

Ma már közhelynek számít, hogy Kondor Béla a XX. századi magyar 
festészet „legnagyobb" alakja. Télen ünnepelhetnénk halálának tizedik 
évfordulóját, s ha élne, ösztönös mozdulattal maga hárítaná el az üdvöz-
lésre emelkedő  kezeket, hisz sohasem akart mindenáron „befutni" és 
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„sikeres" művész lenni. Az emberi lélek világa érdekelte els ősorban, de 
mély erkölcsisége és drámai ereje kihívta a személyiségében egymásnak 
feszülő  erőket, szembesítette önmagával, a korával és küldetéstudatával, 
hogy stílusteremtő  és országhatárokat messze túlszárnyaló oeuvre-je 
lapjain a jó és a rossz, az angyal és a démon küzdelmét láthassuk. Kivé-
teles etikai és szociális érzékenységgel közelített mindenhez, mert a tel-
jesség igézetében élt, és a létezés üt őerén tartotta a kezét. 

Jól ismerte a képzőművészeti múlt örökségét, de csak azért, hogy job-
ban rálásson a jelenre, és jól formálja a jövő t. Tudta, hogy a sorsfordító 
nagy korszakváltások idején át kell fogalmaznia világ történéseit és ben-
nük az ember léthelyzetét. „... nem festett mítoszokat, világokat — ol-
vasom Lugos Hommage d Kondor tárlatvezet ői ismertetőjében —, világ-
nak elég volt neki ez is. Apokaliptikus fényben látta derengeni s benne 
az embert a közöny veszend őségében." 

Festői és emberi hitvallása, hogy a tovat űnő  emberi létben a „lélektő l 
lélekig" ívelő  úton jelet kell hagynunk. Jelet, hogy itt jártunk, és szeret-
tük az igazságot. Hadd másoljam idea tragikus sorsú, alig negyvenkét 
évesen elhunyt fest ő  testamentumértékű  sorait: 

„Jelet hagyni, hogy voltunk és elbuktunk, de lényünkben és e jelekben 
a magyarázat ... Por, víz, szél, t űz ne ártson neki, az id ő  össze ne zavarja 
jelentését. Te hiú halandó! Itt az örökkévalóság, mely bennünk és nem 
kívülünk." 

A nagy művészek: Bosch, Dürer, W. Blacke és a XIV. századi itáliai 
mesterek is ezt tették. Képeiken áttetsz ő  vízzel, lebegő  éggel és városo-
kat sátorozó kerettel maga a teremtett egyetem, a világ egésze jelenik 
meg egyetlen nagy látomásban. Összegező  erejük a látomásos indulat és 
a mindenség szeretete. A fest ő  látása és megfogalmazása nem a valóság 
ujjlenyomata tehát, hanem a valóság szeretete. Ez a szeretet nem t űri a 
naturalista túlzást, s nem másol szolgaian, de szinte anatómiai pontos-
sággal rögzíti a pillanat szépségét, és már-mára zene benyomását kelti. 
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JEGYZET AZ ÉVGYŰRŰKHÖZ  

Vannak emberek, kiváltképp költ ők, kikben magukra eszmélésükt ő l fogva  
életre szóló erőként lép fel a világgal szemben érzett elégedetlenség. Képzele-  
tűket nem az idomuló élet felszíne, a kisebb-nagyobb galádságok, a mindenkori  
pillanat torzulásai tartják fogva, hanem lctezésünk egész látványa, amely  
ezredévek óta a megváltatlanság jegryében alakul. Nem csoda hát, hogy a szel-
lem és a lélek harmóniateremt ő  reményeire bízzák magukat, s befelé utazva  
vélik elérhetőnek, amit Hamvas Béla status absoluliisnak nevez. Rátalálni  a 
lélek ama ősi rétegeire, melyek a mindennapok korrumpáltsága és talmi fényei  
ellenében a bironyosságot jelenthetik — ez a föltett céljuk, s miközben utazásuk  
során mindinkábba nagy színjáték küls ő  körei felé sodródnak, a folyton aktív,  
folyton kapaszkodó szemlél ődők zöme fensбséges iróniával vagy jobbik eset-
ben tompa közönnyel szemléli pályájukat.  

Az éppen tíz esztend ővel ezelő tt elhunyt Utasi Mária ilyen ember volt. „A  
világ nem változik értem / én sem leszek a kedvére" — hirdette Vгт lasztгтs című  
versében, a PrófétгΡkban pedig kimondta: „jobb elbuknunk eszméinkért / mint  
bukni látnunk az eszmét". Kegyetlenül nehéz választás ez: a „szellem álruhá-
jában prófétálók"-tól való szigorú elhatárolódás nemcsak a magányunkat sok-
szorozza meg, hanem akarva-akaratlanul ködöt bocsát a tekintetünkre is. Utasi  
Mária mégis vállalta, vállalnia kellett, mert nem tudott belenyugodni, hogy  
„Vajdaság hiú értékrendszerében" épp az legyen súlytalan, ami a súlyosság  
ígéretével teljes. „Itt zéró vagyok" — vonta le a következtetést a Mérleg 2.-ben,  
s az Epitnfum tanúságaként felkészült rá, hogy „bármely pillanatban" a zsib-
vásárra vihetik, „ócska holmik közé".  

Keserűen túlzó jóslata azonban szerencsére nem valósult meg. Legjobb ver-
sei beleépültek a jugoszláviai magyar költészet túlél ő  hagyományaiba, mint  
ahogy hitem szerint beli fognak épülni fentebbi prózaversei, kisesszéi is, me-
lyekre vagy kilenc évvel ezel ő tt, a Vízmosta jel anyagának válogatásakor buk-
kantam. Mindaz, amit a gyerekkorról, az egyedül értelmes küzdésr ő l, a párbe-
szédrбl, az ünnep lényegér ő l elmond, a megéltség kiegyensúlyozott der űjét  
sugározza, különösen ma, amikor az „agresszív lárma" és a „lágy fecsegés" már  
nemcsak a belső , hanem a külső  özönvíz hullámait is ránk szabadította.  

Az írások keletkezési ideje a nyolcvanas évek elejére tehet ő . Az esszéciklus-
nak Utasi Mária adott címet.  

UTAST Csaba  



GÉBÉR LÁSZLÓ KÉT VERSE 

MAJD AZ UTÓKOR 

Majd az utókor, az idő  helyre rak mindent. 
Keresztre feszít, s azután kíméletlenül 
a másvilágra repít. 

Vagy egy alig észrevehető  lanyha szellő , 
Mint egy mesebeli királyi sellő , 
mielőtt elélveznél, kijózanít. 

Azt akarod, hogy err ől adjak őszintén számot? 
Egy nagy sivatag ez itt, ahol vagyok. 
S ez a rengeteg elrejtett seb is itt az asztalomon. 

Innen csak az égre nézni lehet, esetleg 
a föld alá bújni, vagy a forró napot 
hideg sörrel keverni. 

Úgy szeretlek, mint egy üvölt ő  farkas, 
mint egy szomjas víziló. Nem is tudom 
hogy, hogy szeretlek. 
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TE SEM VAGY AZ 

Te sem vagy az, de hát itt mindenki más. 
„Tata, integet a hajad", csak ez van, és semmi más. 
Madarak táplálékaként az égbe szállsz. 

A leghíresebb arab kémikus Magiszteriumnak nevezte. 
„Minden betegséget meggyógyít, s minden 
anyagot arannyá változtat" — kezdte. 

Minden az útra kerül végül, és eltapossák. 
Kutya, macska, ember, őz és kecske. 
Nincs itt misztérium, s anyagnak lelke. 

Növök, minta betontömbök között a fű , 
terméketlen talajon. Hiába nem akarom, 
csak a csillagos ég lesz az otthonom. 



HOL A MÁSIK SZÍVEM? 

KOPECZKY LÁSZLÓ 

Örökölt kabátomban két k őszív volt, jobb és bal zsebemben. 
Kicsikék, a tenger mosta őket szív alakúra. 
Ha a kabátot felvettem, mielő tt elindultam volna, mindig megsimogat-

tam a köveket-szíveket. 
S mosta bal nincs meg. 
Lehajtott fővel járok, keresem a szívemet. 
Kabát és bánat egy sz őke gyerek után — most már férfi — maradt rám, 

ki most két óceánon is túl van. 
Nem értem, nem értem .. . 
Pedig úgy vigyáztam! 
Kisodródhatott? 
De hisz a zsebemben mást nem tartok, csak a kezemet. A két szívet 

morzsolgatom, miközben átmelegedik a harmadik. 
Most fél zsebemre sántítok. 
Úgy érzem: sajog az elárvult. 
Természetesen a k ő , mert amaz odabenn azóta, hogy meghasadott 

itthagyattatásom napján lassan, teljesen érzéketlenné válik. 
Jól van ez így, ha nem akarok ámokfutóvá válni maradék napjaimra. 
Te elhallgathatsz, Piros, de legalább a k ő  emlékezzen. 
Még friss a zseb. 
Ha kezem odasurran, belém nyilallik: hol lehet a másik szívem? 
Tapodnak rajta? Odébb rúgják? 
Ahogy belső  látásom homályosul, a szőke gyermek képe úgy fakul. 
Csak a két zsebszív. 
Jaj, már csak egy! 
Istenem,hogy tud a k ő  fájni! 



ROKONSÁG TÉLI ÁGON 

(GOMBROWICZ-SZEMINÁRIUM) 

RegéІry, V. 

BRASNYÖISTVÁN 

Orgovány viszont abból tartotta fönn magát, hogy igyekezett mindun-
talan jó színben tűnni föl, megingathatatlanul Ártatlannak, többé-kevés-
bé Művésznek látszani; ha Adyt szavalt, egészen annak látszott, vagy ha 
García Lorcát, akkor még inkább annak, García Lorca pedig divatban 
volt: valahogy mindig akad egy Költő , aki egyszer csak divatba jön, 
messze a Hazájától, ahol a nyelve hihetetlen, hogy mennyire idegen, és 
azután a szíve, a hanghordozása; de marad egy—két évig még divatos, s 
végül fuccs az egésznek. Tart azonban tovább a Torreádorsirató: Dél-
után öt óra volt. 

Mily mértékben képes beakadnia Mérleg Nyelve! Mert innent ő l aztán 
a szocializmus Virágkora következik, és ez a Szocializmusa Lehet ő  szo-
cializmusok lehető  Legjobbika, vagyis halálra ítélt tákolmány, amelyet a 
Diktatúra testesít meg és Tart Fönn, miként a Világ valamennyi szocia-
lizmusát; az Emberiség példátlanul Ostoba: képtelen Megérteni, hogy 
Mindez az Érdekében történik — ezt még Lukács György állapította 
meg, és kár, hogy az emberiség nem csupán Gondolatban létezik, mint 
valami gondolati Főnév, mert akkor kapható lenne talán arra, hogy Meg-
értse, így azonban csupa rakoncátlanság és Turpisság, tolvaj és Harácso-
ló vezetők irányítása alá vetve; a leghelyesebb menten csatlakozni hoz-
zájuk vagy Hívükké szeg ődni. Hogy mennyire Mellékszereplő  volt itt 
Orgovány! És Karácsony Karácsonyfa is csak lelkes epizodista, akit Esz-
mei Körvadászaton hajtottak föl. 

Úgyhogy a Rendszeres, évi elnöki meg pártbizottsági Körvadászatok 
mellett gyakorta szerét Ejtették egy-egy ideológiai Körvadászatnak is, 
ahol az Ideológiai Össztűz egy kiszemelt egyénre összpontosult, akit a 
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Körvadászat részvevő i különben kiválóan ismertek, ám az épületes Cél 
érdekében képesek voltak könnyedén túltenni magukat holmi ismeret-
ségen, vagyis Elhatárolódnia Deviánstól, s az ett ő l kezdve majd találja 
föl, vagy Tisztázza magát, kezdjen, amihez akar, Kárhozzon el — hiszen 
úgyis csak az a Fontos, hogy egy-egy Körvadászat Ideológiai Hajtói meg-
maradjanak, a Vadász végeredményben Eszmei Magaslesen ül; és eset-
leg Onnan lefordulni! Az csak olyan Robajjal mehetne végbe, mintha 
Meteor Hasítana a Világ légkörébe! —akárki így gondolhatta volna Ak-
kor. 

Orgovány azonban, híján a Szilárd jellemnek, de még az ingatag Poli-
tikai Nézeteknek is, sohasem került az Ideológia Fegyvertárának teríté-
sébe, inkább talán N őkre Ácsingózott volna; Öreg Tyúkokra vagy mit 
tudni, Kikre: hogy egyet közülük egy ízben Megtapizott, ennek járta 
Híre, de hát ezt is N ők mesélték, akiken még nehezebb lett volna eliga-
zodni, mint magán Orgoványon; akárki belefáradt volna már abba is, 
hogy hallgassa. 

Szaloncipő t akart magának Csináltatni egy Suszterm űhelyben — je-
gyezte meg egyszer róla valaki a Táblás Házhoz közeli kocsmában, mi-
közben egy zöld sörösüveg száján kukucskált befelé. Ez egy Szakszer-
vezeti Ember volt, és nem tudom, miért beszélt épp Orgoványról, ami-
kor józan Megítélés szerint is a Szakszervezetr ő l kellett volna beszélnie, 
engem jobban Erdekelt volna a Szakszervezet Élete. 

Azt sem tudom, mi a Szaloncip ő  — mondtam, talán hogy így tereljem 
a Szakszervezetre a Szót. 

Ő  sem tudta, ahogy én sem tudom, de még a cipész sem Tudta, 
úgyhogy nem is lett semmi sem a Cipőből. Mit gondoltok — tette még 
hozzá —, vajon ki fizette volna ki azt a cip ő t, ha Történetesen lesz Bel őle 
valami? 

Talán én — mondtam —, talán valaki más, vagy esetleg a gyártó költ-
ségére ment volna. Minden föltételezhet ő . 

Ezen nem is sokat törtük a lejünket, mert a Szakszervezeti váratlanul 
csakugyan a Szakszervezetieket kezdte Áztatni, Szidni, Szapulni, végül 
már szinte engem is Belerángatott, pedig én csak Helyeseltem, fogal-
mam sem volt ugyanis arról, hogy mi a Szakszervezet — azzal voltam, 
hogy afféle Emlékgyülekezete lehet a régi, Bérharcos munkásmozgalmi 
időknek a Fejlett, század eleji Kapitalizmus korából, amikor még itt 
Helyben is Világszínvonalon folytak a dolgok. Hogy a Szakszervezet 
mást sem Tesz, minthogy szakadatlanul erre a jeles Korra emlékezik, 
amikor még ezen az Egaljon is Erdemes volt élni, ahogy az id ő  Halad- 
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tóval egyre kevésbé lesz az, és hogy ezt az Emléket, mint Okot a remény-
kedésre, valamilyen Társulásnak egyszer űen illik fönntartani. 

És ezekre a Régi Id őkre gondolva hogyne lettem volna érzelgős! És 
Orgoványra gondolva is, aki szintén Érzelg ős volt, akármikor Kapható 
arra, hogy Krokodilkönnyeket hullasson, mint valami vérbeli Színész, 
pedig nem volt az, inkább Érzelmesség hatotta át a lelke mélyéig, akár-
mikor képes volt Elérzékenyedni önmaga fölött: Egyszemélyes Világban 
élt, amelyben rajta kívül másnak nemigen jutott lényegesnek t űnő  sze-
rep, s ezzel az igazságtalan elképzeléssel szállta meg a világot, mint va-
lami Nyomasztó Teher. Abban volt M űvész, hogy Kétségesnek mu-
tatta magát, pedig Ellenkez ő leg: a Világ volt az. 

És akkora lába között az örökös Jövés-Menésben elvékonyodott a 
Nadrágja Szövete; ha a lábát ültében keresztbe vetette, látszott is, mi-
lyen finomra és Áttetszőre kopott, s Ilyenkor az is kit űnt, hogy Hama-
rosan nadrág nélkül fog maradni, és erre valami Megoldást kellett volna 
találnia, ám ez jószerével Kivihetetlennek t űnt, nem volt Reális Alapja. 
Előfordul ilyesmi is. Van ilyen. 

Kis zakó és Kis nadrág kellett volna neki, Kicsi mellény, Miegyéb: csak 
ha így Darabonként vette szemügyre az ember, t űnt fel, mennyire Filig-
rán Alkat, Karácsony Karácsonyfa csakugyan öles Termet ű  volt hozzá 
képest, Karja, mint Orgovány Lába, csak nem annyira Sz őrös, és a Lelke 
is Nagy volt, szemben Orgoványéval, akinek a Lelke is Kicsi volt, egyál-
talán, mindene Miniat űr — De hát ez egy Hétköznapi Szélhámos, állapí-
totta meg róla még id őben Aknamezei, ennek csak a puszta Legendája 
van, ami épp most kezd Széjjelfesleni, viselés közben, méghozzá a Tes-
tén: Úgyhogy ez volta helyzet a Másság Legendájával, illetve mondhat-
nánk ezt most akár az Egyformaság Felülkerekedésének is. Eddig tar-
tott, innentő l tovább már nem tudott tartani, elvékonyodott a Sima Mo-
dora, egyszeriben igen Követel őző  lett, durva, goromba, rapacsos és gö-
csörtös, s végül nem volt belépése sem a Táblás Házba. Ez volt a Táblás 
Ház leglátványosabbik diadala: Orgoványt a Portás, miközben mellet-
tem igyekezett bejutni, karon ragadta, és kituszkolta a bejárati Ajtón. 
Belülrő l búcsút intettem neki, ám azt is tudtam, nem fogja megállni, 
hogy a Hátsó Bejáraton be ne hatoljon. Csakhogy ez már nem Ugyanaz 
volt, mint régen, tegnap meg azel ő tt. 

De Kicsi Pantalló nélkül néznie a Tél elébe — Jaj, ez valami borzasz-
tónak látszott, ilyesmi még a Szakszervezeti Nagyfejencet is próbára tet-
te volna, bizton kitette volna Bizonyos Megpróbáltatásoknak — habár 
azt Hámoztam ki a szavaiból, hogy ez a Szakszervezet igen Elit Helynek 
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számított, nem csupán a városban, a tartományban, hanem szinte Világ-
viszonylatban is: a Bérharc, amibe a szakszervezet beleárthatta volna 
magát, évtizedek óta szünetelt, Sztrájkjoga senkinek sem volt, ezzel 
szemben minden alkalmazott kötelez ően tagja volta Szakszervezetnek, 
tagsági díjat fizetett, amit a Fizetéséb ő l levontak, és a szakszervezetiek-
nek igazság szerint tilos volt bármivel is Tör ődniük, ezért kapták a fize-
tésüket, ez afléle funkció volt, Kiemelt hely, kiemelked ően Gyöngébb 
Képességű  elvtársaknak. 

Tito, mivel maga is egykor terepi szakszervezeti funkcionárius volt, 
nem feledkezett meg a Szakszervezetr ől, a kommunista párt fiókügy-
nökségévé emelte, amelynek inkábba munkások felügyelése volta célja, 
Gondoskodás címén, mintha bárki is Képtelen lett volna magáról gon-
doskodni. Inkábba Szakszervezet alkalmazottai T űntek ilyennek, de 
ezekre senki sem figyelt, miközben szabad óráikban csak írták a hosszú, 
egymáshoz kötözött farkú frázisokat, amelyek valamiféle szöveggé álltak 
össze, s végül ezeket olvasták fel egymásnak Zárt Kör ű  értekezleteiken, 
s a fülnek tetszetősebb részeket az Újságok is idézték. 

Ám ugyan ki a fenének szerzett volna Pantallót a Szakszervezet? —
Orgoványnak biztosan nem, mert ő  nem is Dolgozott, úgyhogy Tagsági 
Díjat sem fizetett: magyarán, Orgoványból semmi Haszna sem volt a 

• Szakszervezetnek, Orgoványból senkinek sem volt semmi Haszna, lé-
nyét úgy lehetne megközelít ő  pontossággal leírni, hogy Kötetlen Életet 
Elt. S ez mindenképpen Tekintélyt Parancsoló pálya. A Szakszervezet 
mindenképpen kitérhetett volna a Megvitatására, de nem tért ki. 

Lelket kellene önteni bele — mondta egyszer a szakszervezeti Nagy-
fejenc, mármint hogy Orgoványba, mármint hogy lelket. 

Inkább fél üveg Pálinkát, mert azon kevesek közé tartozik, akik még 
ennyivel is beérik — tettem ezt a Hasznos megállapítást. 

Ez azonban már olyan lehetett Orgovány számára, mintha Víztükörb ő l 
beszéltem volna, mert én mégiscsak belül voltam az Üvegajtón, valahol 
az Üvegajtó meg a Leng őajtó között, és már csak Várnom kellett az 
Idő t, hogy majd Beljebb és Beljebb jutok, Följebb és Följebb a Lépcs őn; 
nem ez lesz a számomra a Pokol Tornáca, és magam is kivetk őzöm abból 
a Látszatból, hogy Ottfeledtek a Pokol Tornácán, és nem engednek 
tovább a Purgatóriumnál, hanem igenis, Párttitkárok szeme elé kerülök, 
akik láttomra nem B ődülnek el a Meglepetést ől, éppen csak Zárkózot-
tabbak lesznek kicsit, hogy azért Megérezzem, ki a Mozgatója az itteni 
Égi Gépezetnek, úgy valahogy, hogy mára láttukra is Megillet ődjek — 
és Kezdjem cl Értékelni a Tudásukat, hogy ők ezt Mennyire Értik; ez a 
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figyelemre méltó és szerteágazó Értelem, hogy ne mondjam, már-már 
Szakértelem! Adtam neki negyed Századot, hogy rájöjjek a Nyitjára, ám 
ennek nem volt Nyitja (negyed Évszázad nem nagy Id ő  a Purgatórium-
ban), ám amikor sokára kirántották Alóluk a pokrócot, egyb ől láttam a 
Dolog Nyitját is, miszerint Jóval El őbb kellett volna! Pofájába Mászni a 
sok páváskodó Rémalaknak! Sz űköltek összevissza, és csak egy Elkép-
zelés maradta számukra, utolsó Fogódzónak: hogy voltaképpen Magya-
rok. 

A sok Magyar sebesen Szellemi Szekértábort rögtönzött, s várta, Vár-
ta az Ellenséges Rohamot, amely sehogyan sem bontakozott ki; elma-
radt az Eszmei Tatárjárás, Üres volt az Eszme, amellyel Könyvtárakat 
töltöttek meg, Ürítettek Tele. 

Ó, csak az a sok Olvasmány! És mennyi sok Olvasmányélmény! Bizonyára 
rengetegen voltak itt, akik ezen Edzették a távolba látó Elméjüket, hogy 
Működtessék az Eszme mindenkori Nagyüzemét: csakhogy egyszerre Semmi, 
és ha legalább Orgovány rázná az Üvegajtó Kilincsét .. . 

Csakhogy ekkor itt még nemigen voltak Öntudatos Magyarok, olykor 
egy fia Magyar sok, annyi sem akadt, voltak ugyan néhányan szocialista 
Internacionalisták, inkább régi Vágású és Kopott alakok, Orgoványnak 
afféle Ellentétei, kétségtelen Ellenlábasai, de a legtöbb volt a Jugoszláv 
hiten levő , egy részüknek a nemzetisége is Jugoszláv, Jugoszláv Kom-
munista és Marxista, azzal, hogy még közelr ől sem fogalmazódott meg 
véglegesen, hogy mi a Jugoszlávság, mi a Kommunizmus és e kett ő  mellé 
még a Marxizmus. (A Marxista kiértékelés még folyamatban volt.) 

Es én itt, Ebek hitén! (Most már Orgovány nélkül.) Szovjetbarátok, 
Ruszofilek meg mindenféle elképzelhet ő  kelet-közép-európai Szerzet 
között! Mindvégig azt érezni, hogy nem illik beli az Összképbe, hiány-
zik hozzá a Partizán profilom, a kommunista Arcélem, vagy mit tudni, 
Micsodám. 

Ilyen Rágós Szavakkal teli Szájjal, csupa Nyelvi Mócsing vagy Rágó-
gumi, amit megszólalva Produkálok, Fölöslegesen, Fölöslegesen — hi-
szen itt az Estét várják, jobbára Moziba szeretnének menni, hogy utána 
elmeséljék a látott Film tartalmát, miközben én Arról a Filmr ő l mesél-
nék, ami Megállás Nélkül fut a fejemben, hogy nekem tisztára fölösleges 
dolog Moziba mennem, mert Ettő l a Filmtől úgysem tudnék odafigyelni 
Amarra, a Vetítettre, a puszta Meglétem vagy az Ittlétem sajátságosan 
szórakoztat: inkább én Mesélném el a Filmnek a tartalmát, amelynek a 
szakadatlanul tartó vetítését ől képtelen vagyok valami szilárd talajt érni: 
hogy kisiklottam a nyárvégi szobamély délutáni villózásból, és Oszies 
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Tartalmat találtam magamnak, fölérve a Táblás Ház lépcs őjén erre a 
Helyre: Itt egyb ő l Neonvilágítás, hogy a fluoreszcenciájától azon nyom-
ban visszahőkölök, a szemem fölé tenyeremb ő l Ellenző t formálok, hogy 
jobban lássak, mintha Keresnék itt valakit, kitévedve a Regényid ő  Rég-
múlt-beli peremére, ahol minden csuszamlós meg Sikamlós, Iszamós, 
Kotyvalék és Zagyvalék az egész, Cefre, Moslék meg Borsepr ő , Törköly 
és Maláta, ilyesmi Érzékelhető , vagy még inkább Érzékelhetetlen Pere-
mén egyensúlyozva, mint aki Azonnal, vagy még Azonnal Sem zuhan le, 
Bele Ebbe, de nem Ebbő l vétettünk-e mindannyian, Mindahányan — 
Vörösök, ki akarna velem Vöröspecsenyézni, Pirospacsizni — kiáltok föl, 
de nem akad Senki sem, Hej, Vörösök, Proletárok! 

Különben meg, Hitem szerint, meg társadalmi állapotomat is Tekint-
ve, én voltam itt ezek között az Egyetlen és Igazi Proletár, ám ez inkább 
olyan Takargatnivalónak Számított, a Proletariátust ugyanis közelr ő l 
sem a Proletariátussal képviseltették, aProletariátus csupán az Eszmény 
volt, valahogy olyképpen, akár a Papi Szegénység. A Proletariátus ügye 
itt ugyanolyan elveszett dolog volt, miként a Demokrácia Ügye. Eszmei-
leg volt Sarokba Szorítva, és Drapéria volt rávetve, hogy ne legyen 
annyira szembeötl ő  — Szocialista Demokrácia, szóval, volt ilyen is, de 
senki sem élt vele, csupán Beszélni Lehetett Róla, akár a Mona Lisáról, 
még verset is lehetett volna Hozzá írni, valami Tagbaszakadtat, kemény 
faszút, de Elni vele? 

Hét hп tárhegyen át  
folyamok szögesdrótj а in  
kivégzett erd őkön  
fölakasztott hidakon át  
jöttem — 
o lépcsők vízesésein  
ön'éпylő  tengeгsznrnyаkon  
аngyal-buborékos  
barokk égbolton nt  
— hozzad  

te rámos Jeпиzsп lem  

Inkább az Expropriáci б  Bajnokaiba ütközhetett az ember, a nemrégi-
ben lezajlott, bár a Látszat Kedvéért még mindegyre Zajló, vagy lega-
lábbis Zajlónak Képzelt Forradalom katonáiba, altisztjeibe, átszellemült 
kápláraiba, őrvezetőibe, akik egyre inkább az Eszme temetetlen él őha- 
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lottainak Ismertet őjegyeit öltötték, egyre inkább úgy tetszett, hogy Me-
net Közben valahol lecsusszantak az Irányvonalról, s oly Nagy Igyeke-
zettel kapaszkodtak volna vissza, hogy az már szánalmas volt, a Szánal-
masnál is Szánalmasabb, olykora Fegyvert Emlegették, amivel Harcol-
tak, ám ez már közelr ő l sem volt sikkes, a Polgári Politikusok hétköznapi 
viselete volt immár a Sikkesebb, a seszín ű  öltöny és a rikító nyakkendő , 
nem a Forradalomnak, hanem a Pucér Eszmének lenni minél Elvete-
mültebb Katonája — ha lett volna bennem Keresztényi Szánalom, az els ő  
Perctő l Kezdve szántam volna ezeket a Vitézeket, talán Imádkozni kel-
lett volna értük: nem is lett volna Rossz Ötlet, hiszem mára kiváló El ő -
imádkozók váltak belő lük, a Forradalom Hitérő l Egyházi Hitre térve — 
Istenem, Irgalmazz azoknak, akikért Ezek netán Imádkozhatnak! Nem-
régi Áldozataiktól elragadva a Vigasz Illúziójának egyedüli lehet őségét .. 
Az Igazságos az lenne, ha a Legfels őbb Eszme valami módon azért mégis 
Disztingválna, és ne ismerni el Kommunista Érdemeket, vagy csak most 
lészen majd Igazából mindent túlharsogó Sírás-Rívás és Fogaknak Csi-
korgatása? Atyám, a farkasok elvegyülnek a Nyájban! Az Antikrisztus 
kezét Imára kulcsolja! 

De hogy én Akkor, Ott, Bévül, mindörökre Bévül érezvén magam! 
Csupa Funkcionárius és Vezető  közelében, továbbá olyanok között, 
akik egyelőre Fiatal Koruk miatt még nem voltak sem Funkcionáriusok, 
sem Vezetők, de én tudatában voltam annak, mélységesen Tisztában 
Voltam Vele, hogy ez pusztán Id ő  Kérdése, amikor majd Fiatal Barátaim 
lesznek itta Vezet ők, és engem, afféle Utólagos Falstaffot, ennek a 
Barátságnak az áradó neonfénye fog Beragyogni, mint bizonyíthatóan 
tiszteletbeli Senkit, aki tanácsot jött épp kérni, és persze hogy kap is 
Tanácsot, csak úgy dől majd rá a sok Jó Tanács, egészen addig, Oly 
Mértékben, hogy nevén is nevezik Majdan a gyereket: Minek ide jár-
nod!? — Mintha nem is volnának Méltóak arra, hogy Hajlékukba, vagyis 
a Táblás Házba lépjek. Ezt a Majdani Megtiszteltetést! 

Hanem ennek az Id őnek még csak az Amakkorjánál tartunk, csupa 
Délceg, továbbá igencsak Tartósnak Látszó fiatalember, én meg a ma-
gam Hebehurgyaságában, ahogyan a fejemben futó Film tartalmát 
igyekszem hihetetlenül mennyire Keresetlen Szavakkal szimultán föl-
mondani; az nyomban Nyilvánvaló, hogy ezeket a filmeket nem Francois 
Truffaut és nem Jean-Claude Chabrol rendezte, hanem az egész csak 
magától áll össze, szinte fölidézhetetlenül, egyetlen pillanatra szólóan, 
ők meg csak Ülnek és Hallgatják, de leginkább csak Unatkoznak, mintha 
nem találnák eléggé Érdekfeszít őnek, pedig leengedik bel őle vagy há- 
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rom nagy tekercset, csupa Haszontalanságot, már látom, s ez most mind 
Veszendőbe megy, pedig lehetséges, hogy egykor még szükségem lesz 
rá, hanem én csak így, Tékozolva magam... 
Ők meg cigarettára Gyújtottak, és Füstöt Pöfékeltek, és Pöfékeltek, 

és Pöfékeltek, majd amikor a Körmükre Égett a cigarettájuk, valame-
lyikük új csomagot húzott elő  a Zsebébő l, és sorra kínálta bel ő le a Töb-
bieket, majd külön engem is, és Tüzet adott, ami külön Jólesett, ez a 
Nagy Figyelem, amit egyszeriben rám Fordítanak, úgyhogy szinte a tor -
korra forrt t ő le a Szó, és láttam, jobban Teszem, ha a Jöv őben csak 
Füstöt Pöfékelek, és lehet ő leg csak akkor Szólok, ha már Szóltak hoz-
zám, hiszen nem is olyan Biztos, hogy pontosan értik, mirő l is Beszélek, 
vagy tulajdonképpen Miről is Akarnék Beszélni, ha szabatosan tudnám 
kifejezni magamat: épp ez a Szabatosság képezte a dolgok Leglelkét, 
hogy a Kelleténél se Többet, se Kevesebbet ne mondjon a beszél ő , vagy-
is Lehető leg ne mondjon semmit sem, hanem csak Pöfékelje a Füstöt, 
és tegyen úgy, mintha a szeme Üvegb ől lenne, mintha csak Nagyítóval 
nézne ki a fejéből, Fölnagyítva és könnyedén ízeire szedve a Jelensége-
ket és Eseményeket, miközben csak Vár, Vára Sorára, abban a tudat-
ban, hogy mégiscsak Bejegyzett Neve van az Eszme Futószalagán, a 
neve nélkül lehetetlen a Nómenklatúrát Teljesnek képzelni — ezek mind 
Borzasztóan Nagy Kommunisták, ha nem lennék itt Köztük, akkor nyil-
vánvalóan vacognom kéne T őlük, nehogy véletlenül az Ideológiai Na-
gyítójuk látószögébe essem, Vacillálnom, reszketnem, akár a reszkete-
gen világító Neoncső  Fényének. Ám így, betelepülve e Közellétbe, egy-
kor talán még arra is lehet majd esélyem, hogy az Eszme mindenkori 
Anyagi Vonatkozásának felosztásakor, Trancsérolásakor, Darabolása-
kor bizonyos Eszmei Rész énrám is jusson, mivel minden t ő lem telhető t 
megteszek azért, hogy a Magatartásom tisztességesnek és elasztikusnak 
tessék, eszembe sem jut vitatnia még mennyire Vitatható Eszmét, Ideo-
lógiát, Filozófiát, amikor t ő lem százszorta komolyabb és Rengeteget Je-
lentő  személyeknek sem jutna eszébe ilyesmi: most jöjjek én, leend ő  
Tiszteletbeli Senki, és vessek föl Nyilvánosan olyan Tézist, miszerint a 
Környezetem, amelyben ülök, Romlottságra alapozott, hogy a Rezsim, 
amely megalapozta, egy közönséges Történelmi Hamisítvány, burkolt 
Vadkapitalizmus, amelynek Vezet ői a tőkét a rendőrség segítségével 
Áramoltatják magukhoz, és tartják ellen őrzésük alatt. Ehhez van szük-
ség számolatlanul sok Tiszteletbeli Senkire, aki majd oda fog Figyelni 
vagy nem fog Odafigyelni, mert az egészt ől bizonyos föltételezett Esz-
mei Részt vár, amit majd vagy Megkap, vagy sohasem fog Megkapni: 
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csakhogy ezt még nem is sejti. Ahogy az Ideológiai Környezet, a Nagyí-
tószeműek sem sejtik, hogy ez így nem valami Véglegesült Dolog, ennek 
kíméletlenül Folytatása Következik, csak hadd tetszelegjen a sok Mer ő  
Entellektüelje meg Alentellektülje abban, hogy itt Ó Irányít! Hogy itt 
neki Szava Van! 

No, te aztán Szépen, Szépen, Szépen mutatsz itt — fordult hozzám 
Aknamezei, aki Ismert. De ő  is aztán Szépen, Szépen, Szépen mutatott 
itt, csakhogy Önmagáról ezt nem vette Észre. 

Én csupán Füstöt Pöfékelek — vágtam neki vissza —, mert voltak  

olyan Rendesek, és mint Maguk Közül Valót, engemet is Megkínáltak  

cigarettával.  
— Te Áruló vagy és Éhenkórász, nemrég még úgy Láttak, mint Ingyen-

élők patrolineárisát, patvaristáját .. 
Íme, per-patvar máris — állapítom meg. — Vajh miért lennék én egy-

magam nagyobb Aruló, mint akárki, mint Ezek Itt, együttvéve Vala-
mennyien? Beleértve téged Is — hogy vajon erre Mit tud Válaszolni, azt 
szerettem volna csak Hallani. 

Az volt az Érzésem, hogy ki Óhajt marnia Környezetb ő l, meg akarna 
rettenteni azzal, hogy Arulónak nevez, Renegátnak, meg ami épp csak 
eszébe jut. Csupán azt nem tudtam kideríteni, hogy vajon miben lehetek 
Áruló meg Renegát, mihez Képest vagy épp Mihez viszonyítva — hogy  
talán Osztályra vagy Nemzetre gondolt?  

Csak hogy te vagy а  Рйг ttаg — kockáztattam meg —, magad nevezd 
akkor Árulónak meg Renegátnak, mert én Párttagnak sem vagyok va-
lami Párttag! 

Azt azért jól meg kell nézni, hogy kit is veszünk fel Párttagnak! —
érvelt mint Jó Káder, mint most már Véglegesen is a Nómenklatúrában 
szereplő  Valaki. Úgy látszik, emelked őben lehetett a Csillaga, a Vörös, 
meg az Ötágú, mert nagyon Pattogott. 

— Te nem képviseled a Parasztosztályt! — ide Lyukadt ki végül is, hogy 
ez az én nagy Hibám. 

— Az nem Osztály, az egy Vertikális réteg — vágtam a képébe Minden 
Társadalomtudományomat. — Az egy másik Világ, amelyiknek nincsen 
Kijárata erre a Világra. És ez jól is van, így a Helyes. Nem Zavarja 
egymást, nem Aggat egymásnak a Kett ő . Azt nem Képviselni, sokkalta 
inkább Konzerválni kellene. Minden megm űvelhető  területet Nemzeti 
Parkká kellene nyilvánítani ... — ez volt az Egyetlenegy Érvem, és mond-
ja valaki is, hogy nem tudtam, mit Beszélek — de Beszélhettem én, mert 
kinek Beszéltem? Ha egyszer a Párthatározatban nem ezt Írta. 
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Emellett a Szakszervezeti Szövetség sem lehetett ezen a Véleményen,  
azután a Szocialista Szövetség, de a Szövetkezeti Szövetség sem, és ez  
már Többszázezer ember, és ennek a Többszázezer embernek nem lehet  
azt mondani, hogy Téved, ennyi ember egy valóságos Hadsereg, bár-
mennyire is hasonlít Siserehadra, és ezek az Egyöntet ű  véleményük-
kel, ső t, Állásfoglalásukkal, a Monolit világnézetükkel és a Demokrati-
kus Centralizmussal mint Dönt ő  Érvvel ha fölsorakoznak, akkor itt már  
nincs helye Egyéni Elképzelésnek, egyáltalán, az Egyénnek sincs itt he-
lye, hanem az Egyén szinte a tíz ujján fölsorolhatja, hogy Biztosan Kinek  
van, továbbá mindazokat, akik Számíthatnak Rá, hogy nekik még lesz:  
tehát azoka Százezrek azért oly nekikeseredettek, mert attól tartanak,  
hogy nekik nem lesz, azért tanúsítottak minden területen oly Nagyfokú  
Éberséget, én meg Könnyedén, már-már Vakon átsiklottam az Ilyesmi  
fölött.  

De én ezt csak Képzelem, hogy Könnyed Átsikló lehetek, ha egyszer  
Aknamezei kifeszítette az Ideológiai Hálóját! Ahogyan egy elmélázott  
lepkét fogna be, úgy meg fog ragadni, és Eszmei Gombost űre fog tűzni,  
és Trófeaként fog mutogatni, hogy íme, a tetten ért Retrográd Világné-
zet, csak még ha azt tudnám, hogy Micsoda és Miféle Tetten, és hogy  
ez lenne az Aknamunka: csakhogy én ebben is vétlen vagyok, mivel  
kétségtelen, hogy egyetlen megnyilvánulásom sem lehetne Munkaként  
értelmezni; az, hogy Nézet, nos, az Egészen Más. Itt csakugyan kilógok  
a bármiképpen is értelmezett Sorból, s épp Aknamezeire kellett ráfut-
nom! Jaj, máris oda a Perszonális Autonómiám! Húzódoztam is t ő le,  
attól tartva leginkább, hogy a Tentákulumával csakugyan elkezd felém  
nyúlkálni. Es Akkor majd csakugyan Megragad! Es csakugyan visz, Visz,  
de úgy, hogy valóságosan Elvisz! Es Atad majd, vagy csak úgy Odavet,  
hogy egyből Látsszon, micsoda egy Rongy lehetek én, Rongy a Tartásom  
és minden állapotom is Rongy; de aztán mégsem Ragad el, mert nem is  
nyúlkál a Tentákulumával, fölösleges volt attól tartanom, hogy majd  
Nyúlkálni Kezd, nem Vétett volna az a Légynek sem, Rémes lett volna  
a számára egy Lepkét gombost űre tűzni, legyen az akár az Eszme Leg-
elvetemültebb Gombost űje is: bármennyire is elvárnák t ő le, hogy szúrja  
bele a szegény Lepkébe, ő  inkábba Saját Combjába szúrná — Ritka  
Nemes Lélek, a kutya sem gondolná róla, hogy azért Vakbuzgó kommu-
nista.  

Ám végtére is, ez, itt, Bévül, csupa Tűzijáték volt, hogy ne mondjam,  
Sziporka, nyelvi Lelemény, meg amit csak képzelni lehet hozzá, az Érint-
kezési felületek bármennyire is Bárdolatlanok és csöppet sem Súrlódás- 
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mentesek, azért mégiscsak fennálltak, közelr ő l sem voltak annyira Ba-
rátságtalanok, s ő t, Elutasítóak, minta háború ütötte Vákuum által föl-
szippantott Parasztbürokraták körében; a Vákuum túl hosszú ideig ér-
ződött, és végül egyre többet Termelt, ontotta az emberekben kimutat-
ható Mennyiséget, de én Ösztönösen megéreztem a Min őséget, ha már 
az első  pillanatban védekeznem is kellett t ő le: de, mint kitűnt, Forradal-
miMinőség kontra Forradalmi Mennyiség, erre ment ki az Eszmei Játsz-
ma, széles skálán, Forradalmi Hagyomány kontra Európai Hagyomány-
teremtés, Bődület kontra Révület, s a hátamban a vad, Analfabéta vidék 
labirintusa, s az egyedüli Mentségem, hogy a fejemben tudtam a Labi-
rintus Kulcsát. Mintha lenne rá Megoldás! Mintha eleve nem lenne Kár 
a Fonálért, az Ariadné fonaláért. 

Már magában az a Csoda, hogy Orgovány kívül, én meg Bévül, mert 
úgy is Eshetett volna, hogy a Portás engem ragad meg a föls ő  karomnál 
(kis, sánta, bicegő  jelenség, fél cipője igencsak megemelt Talppal és 
Sarokkal, akárcsak valami Járógép), adva volt számára a Választás eg-
zisztencialista Lehetősége: s ő  Orgoványt Választotta, én pedig megúsz-
tam, Beúsztam, Be, a nyári délután Villózásából egyenesen ebbe a sá-
padtságba, Torzító Világosságba, amelynek szitálása Belapította az or-
romat és Lekonyította a Fülemet, Szürkével lepte be a Hajamat, mintha 
egyetlen délután Megőszültem volna. 

A Környezet azonban ügyet sem vetett Erre, hogy én micsoda Kora-
vén lettem hirtelen; egyikük a zsebeiben igyekezett rendet tenni, számba 
venni a tartalmukat, s mint ilyenkor lenni szokott, Ismeretlen Helyr ő l 
mindent átrakni Ismert Helyre, hogy az közben meg is ragadjon a fejé-
ben, hogy mijét hol Találhatja, ha majd szüksége lesz rá: a zsebkend ője 
a Bal zsebébő l átkerült a Jobb zsebébe, a Kulcscsomója viszont ellenke-
ző leg, a Jobb zsebébő l a Bal Zsebébe, a személyi igazolványa ugryanek-
kor a zakója Bal zsebébő l a Zakója belső  zsebébe, a pénztárcája pedig 
a zakója Belső  zsebéből a nadrágja Hátsó zsebébe; ám az is lehet, hogy 
csupán keresett Valamit, érdekfeszít ő t, Játékszert, valami apró Haszon-
talanságot, aminek, ha megtalálja, nagyon Megörült volna, vagy csupán 
a Ceruzáját meg a Jegyzetfüzetét nem találta, hogy Följegyezzen vala-
mit, váratlanul támadt Ötletet, amit nem biztos, hogy különben fejben 
tudott volna tartani, elszállt volna a fejéb ől, és akkor hol találja majd, 
ha Szüksége lesz rá, no, Hol? Ha föl sem Jegyezte, akkor hiába is pergeti 
ujjai között a Jegyzetfüzete lapjait, még ha Történetesen meg is kerülne, 
mert nem lesz benne Semmi, üres lesz, vagyis csak a lapok apró kockái 
zsibognak a szeme el őtt, de a Kockákba semmi sem lesz Beírva, s így 
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végül épp Olyan lesz, mintha semmire sem Emlékezne, és most miként 
lenne Jobb: ha emlékezne, vagy majd nem Emlékezne? Talán nem Em-
lékezni lenne a Jobb, vagy mégsem ártana Emlékezni — ez a kétség gyö-
törhette leginkább, már-már Pánikszer űen, hogy egészen Nyugtalan lett, 
hogy most mi lehet a Helyesebb, ha majd eljön az ideje: hogy Emlékez-
ni e, vagy nem Emlékezni? 

Én azt mondtam volna, ha engem Kérdez, hogy nem Emlékezni, Semmi 
Szín Alatt sem Emlékezni, lehet őleg Semmire sem, ez már épp elég sokakat 
Megmentett, és még Nagyon Sokakat meg fog menteni, ha az ember nem 
Fontoskodik vagy Szószátyárkodik, és főképp nem Emlékszik. 

(Folytа tjcck)  



MOLNÁR FERENC 
A SZERB SZÍNPADOKON 

BOŽIDAR KOVACEK  

Szép és gazdag hagyományuk van a szerb—magyar színházi kapcsolatoknak.  

Akkor ker_dбdtek, amikor a magyar színjátszás épphogy megszületett, a szerb  

pedig születőben volt. S éppen itt, Pesten.  
Balog István, a magryar színjátszás egyik vezéregyénisége drámát írt Cserni  

Györgу  avаp' Belgrпd megvétele а  törököktől címen arról a Karadorđe Petro-
vič rб l, aki 1804-ben felkelést indított az évszázados török elnyomás ellen. Ami-
kor Balog István a társulatával bemutatta ezt a drámát a Rondellában, Kara-
dorde még mindig folytatta harcát a szabad Szerbiáért. A pesti és budai szerbek  

— elég sokan voltak, köztük jócskán gazdagok is — lelkesen fogadták a nemzeti  

hősükrő l szóló drámát és a szerb népdalokat, melyek szerb eredetiben hang-
zottak fel. A darabot nagy sikerrel és telt házak el ő tt játszották, amíg — hama-
rosan — be nem tiltották. Balog elbeszéléséb ő l tudjuk, hogy rác kereskedők  
egyik boltból a másikba vezették a Váci utcán, míg gazdagon meg nem rak-
ták ajándékokkal, s míg 6 el nem kábulta szilv бriumtб l. 1  Déryné, aki még  
egészen fiatal leányként játszotta darabban, így emlékezik vissza a sikerre:  

„Volt dicsőség, volt tapsvihar, amilyet akkoriban még nem kaptam se én, se  

más. Minden dal végével fórázás, újrázás és kihívás annyi, hogy sok. Akkor még  

igen sok rác lakott Pesten. "2  

Egy évvel ezután, 1813-ban sor került az els ő  nyilvános szerb színielőadásra.  
Joakim Vujič  bajai írб  rendezte Pesten fiatal szerb egyetemi hallgatókkal. Segít-
ségére volt Balog István is, aki maga is játszotta darabban, s ő t Júlia nevű  húga és  
egy Fehér Tamás nevű  színész is, mindhárman a magyar társulat tagjai. Három  
magyar játszott tehát ebben a szerb el őadásban, mivel tudtak annyira szerbül, hogy  

eljátszhassák a rájuk osztott kisebb szerepeket. Most tehát magyarok játszottak  

szerb előadásban, amint a XVIII. század kilencvenes éveiben szerb diákok is sze-
repeltek hazai magyar színm űvekben az iskolai színpadokon.  
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A két szomszédos nép színházi kapcsolatai Bach abszolutizmusának bukása 
után újabb lendületet vettek, mivel a magyar és szerb politika Bécs-ellenessége 
és a nemzeti függetlenségre való törekvése találkozott. Egyes színiel őadásuk 
politikai jelentést is nyertek, mivel a két nép egységét fejezték ki. Ilyen volt 
Obernyik Károly Brankovics Györgу  című  tragédiájának előadása a Nemzeti 
Színházban 1860. január 16-án, amely valóságos politikai nagygy ű léssé nő tt. A 
közönség soraiból ezt kiáltozták: „Elfen a szerb!" és „Živeo Ma đar!", a Bran-
kovičotalakító Egressy Gábornak a szerb ifjúság magyar és szerb nemzeti szín ű  
kokárdával ékesített babérkoszorút dobott a lába elé, s elszavalták neki erede-
tiben és magryar fordításban a nagy szerb költ ő , Laza Kosti ć  hozzá írt dics ő ítő  
költemcnyét. Igen jellemző , hogy az eseményrő l a legfontosabb adatok a bécsi 
rendő rségi archívumban maradtak fenn. 

A szerbek első  hivatásos színháza, a Szerb Nemzeti Színház 1861-ben nyílt 
meg Újvidéken. Az akkori újságcikkek, amelyek igyekeztek megnyerni a szerb 
közvélemény anyagi támogatását e nagry fontosságú kultúrtörténeti vállalko-
záshoz, érveléseikben nagrymértékben támaszkodtak Kölcsey Ferenc három év-
tizeddel korábban a Jи tékszín című  beszédében kifejtett gondolataira. E szín-
ház első  előadása szimbolikusan kapcsol össze két egy felvonásos színm űvet: 
Lazar Lazarevi ć : Prijatelji (Barátok) és Kövér Lajos: Fér jcly és nőcsel. A belg-
rádi Nemzeti Színház, a szabad Szerbia állami színháza is magyar darabbal  

kezdte meg működését 1868. november 10-én — Obernyik Károly már említett 
Brankovics Gyöfgуével.  

A magyar—szerb színházi kapcsolatok csakúgy, minta kulturális kapcsolatok 
intenzitása természetesen mindenkor függött az adott politikai viszonyoktól, 
amelyek, sajnos, nem mindig voltak kiegyensúlyozottak. A szellemi rokonságot 
azonban nem fojthatja el a napipolitika, s ez a színházi életben kifejezésre jut 
a politikai helyzettő l függetlenül is. Így az egész XIX. század folyamán meg az 
1867-es kiegyezés után is — noha ez megbontotta a két nép politikai érdekazo-
nosságát — a szerb színházakban a magyar színjátszás szülötte, a népi darab 
dalokkal maradta legnépszer űbb drámai műfaj. Ez pedig a magyarról fordított 
és igen sokat játszott népszínm ű  mintájára fejl ődött ki. De e mű faj elsó ilyen 
elemei között például Balog István Kпrаđorđe-darabjában szerb népdalok is 
voltak (1812). 

A szerb színházak XIX. századi repertoárja a magyar darabok iránti megkü-
lönböztetett érdekl ődésrő l tanúskodik: a német és francia darabok után szám-
szerűen a magyarok következnek. 

Ezeken a hagyományokon alapszik Molnár Ferenc szerb recepciója is. 
Molnár Ferenc els ő  színpadi művének bemutatójára 1902. november 28-án 

került sora Vígszínházban. A budapesti közönség ekkora Doktor úr című  
három felvonásos bohózatát láthatta. Molnár útja azonban a világ színházai-
nak meghódítására nem ezzel a darabbal kezd ődött. Nagy sikereit j бval később 
aratta. Annak ellenére, hogy a Doktor úrnak nagy sikere volta hazai közönség 
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elő tt, a világ színházi közvéleménye nem vett róla tudomást. A lexikonok 3  
szerint a külföld színházaiba, Berlinbe, Bécsbe, Hamburgba Molnár Ferenc 
csak 1910-11-ben jutott el. A szerb színházban azonban mintha ráéreztek vol-
na, hogy egry világirodalmi jelent őségű  drámaíró jelentkezett. A Szerb Nemzeti 
Színház m űvészeti tanácsának jegyz őkönyve szerint a színház igazgatója, An-
tonije Hadžić  javasolta, hogy szerezzék meg a szerz ő i jogot, és t űzzék műsorra 
a „Gospodin doktor című  háromfelvonásos boh бratot, melyet Molnár Ferenc 
után Jova Grč ić  dolgozott át". A javaslatot elfogadták, a darabot betanulták, 
és először 1903. január 26-án mutatták be Versecen, hét hónappal Molnár els б  
darabjának ősbemutatója után. Err ő l röviden tudósít a verseci hetilap, 4  meg-
állapítva, hogy a Doktor cír nagryszerű  bohózat, számos bonyodalommal, s az  
előadást nagy tetszéssel fogadta a közönség. Dicsérte a rendezést s az el őadás  
néhány szereplőjét. E jegryzetb ő l, sajnos, nem állapítható meg, ki volta rende-
ző , s milyen volta szereposztás. A színházi dokumentumok között nem talál-
ható a bemutató plakátja, nincs róla részletesebb ismertetés sem, ig hiányoz-
nak az előadás fontosabb adatai, s nem alkothatunk képet annak m űvészi szín-
vonaláról. Rövid jegryzetek olvashat бk még az előadásról az újvidéki Branik, 
az eszéki Narodna obrana, a magyar nyelvű  zombori Bиcska és a Pozorište5  
(Színház) című  újságokban. Dugan Radiénak a BáGskиban megjelent jegyzeté-
bő l viszont megtudhatjuk, hogy a darab egyik szerepl ője Pera Dobrinovié volt,  
akkora legnagryobb szerb színészegryéniség, aki alaposan tanulmányozta a sze-
repét, óriási komikuskészséggel, tökéletes pontossággal elevenítette meg. Ő  
később csatlakozott a szerepl őgárdához, a verseci bemutatón még nem szere-
pelt. Valamennyi említett írás dicsér ően szól az el őadásról: igen jó volt, tetszett 
a közönségnek, amely lelkesen és ért őn reagált Molnár minden tréfájára. Meg 
kell azonban mondani, hogy ez az el őadás nem készült különösebb ambícióval. 
A Szerb Nemzeti Színház 1903-ban és 1904-ben egyáltalán nem játszott újvi-
déki székhelyén. Valójában vándortársulat volt, s a szóban forgó két év alatt  

15 helyen vendégszerepelt. A színház ilyen id őszakokban oly módon biztosí-
totta működése folyamatosságát, hogy kisebb helységek közönsége számára  

készítette előadásait. Ezeket az el őadásokat legfeljebb egyszer mutatták be  
egy-egry helységben, s így nem volt lehet őség azoknak a beérésére. A Doktor  
urat elég sokáig játszották — a verseci premier (június 26.) után Rumán július  

23-án, Sremska Mitrovicán szeptember 2-án, Eszéken szeptember 30-án, Zom-
borban 1904. február 10-én, Kikindán 1904. október 7-én. Ezekr ő l az előadá-
sokról vannak dokumentumok, de valószín ű , hogry a darabot más helységekben 
is előadták, ahol a színház vendégszerepelt, Szabadkán, Zentán, Becsén és 
Zimonyban stb. 

Még egy kérdést tisztázni kell a Doktor w' első  szerb nyelvű  előadásával kap-
csolatban. A Szerb Nemzeti Színház idézett jegyz őkönyve szerint a darabot 
„Molnár után átdolgozta" Jovan Gr čić. Ezt a szöveget se ki nem nyomtatták, 
sem kéziratban nem maradt fenn, ezért csak következtetni tudunk Gr č ić  eljá- 
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rására. Ő  maga írja egy helyen, hogy ez posrba, azaz szerbesítés. 6  E megjelö-
lésen pedig a helyhez való alkalmazást (lokalizáció) kell črteni. „Mivel szerb  
eredeti színpadi m űbő l kevés volt, az intelligencia számára fordítani kellett, az  

úgynevezett alsóbb osztályok számára pedig úgymond átdolgozni, valójában  

»szerbesíteni« — a szerepl őknek szerb nevet adni, a szituációt és a cselekményt  

pedig szerb környezetbe helyezni." Ez a Gr č ićtő l idézett mondat, amely való-
jában a „szerbesítés" definíciója, arról tanúskodik, hogy a szövegbe való be-
avatkozás a szerbesítés során jelent ćktelen volt. Errő l gryőződhetünk meg más,  
ránk maradt „szerbesítés" és azok eredetijének az egrybevetése alapján is. Az  

ilyen egybevetésre pedig b őven van lehetőség, mert — hogy ismét Gr č ičet idéz-
zem — „szinte azt az állítást is meg merném kockáztatni, hogy sehol a világon  

nem gazdagították a nemzeti színjátszást annyi idegen színm ű  átdolgozásával  
s oly hosszú ideig, minta Szerb Nemzeti Színházban". Az újvidéki Szerb Nem-
zeti Színház 1914-ig nem kevesebb, mint 18 magyar színm űvet játszott „szer-
besítve". Valamennyi ilyen „szerbesítés" közül a Szerb Nemzeti Színház re-
pertoárján A falu rossza (Seoska lola) volta legnépszerűbb, melyet mintegy 
három évtizeden keresztül folyamatosan játszottak. 

Jovan Grčić  kétségkívül tartotta magát a „szerbesítésr бl" megfogalmazott 
saját definíciójához Molnár darabjának átdolgozása során is. Amint az újsá-
gokból is kitetszik, Molnár alakjainak szerb neveket adott, de hogy ezen túl-
menően mennyit változtatott a szövegen, az immár kideríthetetlen. Egyéb for-
dításai ismeretében feltételezhetjük, hogy Molnár esetében is tiszteletben tar-
totta az eredeti szöveget, s hogy aránylag jól és híven fordított. Tekintettel arra, 
hogry Grčić  minden bizonnyal Molnár színműveinek első  fordítója — nemcsak 
szerbre, hanem egyáltalán —, megérdemli, hogy szóljunk néhány szót róla. Vu-
kováron született 1855-ben. Iskoláit Vukováron és Ujvidéken végezte, egyete-
mi tanulmányait pedig Grazban. Újvidéken volt gimnáziumi tanár, itt is halt  

meg 1941-ben. Nyelveket és irodalmat tanított — latint, görögöt, szerbet, né-
metet és magyart. A XIX. század végének kiemelked ő  szerb értelmiségi köré-
hez tartozott. Több irodalmi lapot szerkesztett, írt elbeszéléseket, drámákat, 
irodalmi és színikritikát. Írt továbbá egy rendkívül adatgazdag szerb irodalom-
történetet, megírta a római irodalom rövid történetét, s publikált néhány je-
lentős irodalmi tanulmányt. Összeállított és kiadott egy magyar—szerb és egy 
német—szerb szótárt, valamint egy idegen szavak szótárát. Írt néhány emlék-
iratszerű  könyvet is. Igen sokat fordított németb ő l és magyarból. Kétségkívül 
felkészült fordító volt, kiváló nyelvismerettel; igen nagym űveltségű  intellektu-
el, drámaíró és termékeny színikritikus volt. Jártas lévén a színház világában, 
korán felismerte Molnár Ferencben a j б  színpadi szerző t, ami igen jó művészi 
ösztönre vall. Úgy látszik, Molnár Ferencnek valóban szerencséje volt színm ű -
veinek első  fordítójával. 

Az elsó világháborúig még két Molnár-darab szerepelt az újvidéki Szerb 
Nemzeti Színház repertoárján. Az ördög (Đavo) című  három felvonásos tréfás 
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játék bemutatóját 1910. január 28-án tartották; fordította dr. Dušan Radi č ,  
rendezte Miloš Hadži-Dini ć. A legjobb szereposztásban játszották, s az el б -
adást nagy tetszéssel fogadta mind a közönség, mind a kritika. A tekintélyes  
Jovan Hranilovi ć  színikritikusa még tekintélyesebb szerb folyóiratban a Leto-
pis Matice srpskéban az évad legjobb el őadásának minősítette. 8  Jovan Hrani-
lović  dicsérően szól Molnár darabjáról, s az újabb magyar irodalom legjobbjai  
közé sorolja. Az előadás azonban polémiát is kiváltott. Újvidéken jelent meg  
a Novo pozorište (Új Színház) cím ű  folyóirat, melynek főszerkesztője a már  
említett Jovan Gr č ić  volt. Amint annak idején Dusan Radi č  írt kritikát a Dok-
tor úr előadásáról, most Gr č ič  írt bírálatot a Radi ć  fordításában játszott el ő -
adásról. Radić  akkor dicsérte Gr č ič  munkáját, utóbbi azonban ezt most nem  
viszonozta. Két nappala bemutató után megjelent cikkében Gr č ić  fontosnak  
tartja pontosabban értelmezni a darabot, mint azt Radi č, a fordító tette. Hiba  
a darabot komédiának értelmezni, írja, amint azt a fordító teszi, mcrtAz ördög  
vígjáték. Fontos ezt tisztázni, mert ett ő l függ a színműhöz való hozzáállás.  
„Nálunk Radič  fordításában igazi komoly hű tlenségi drámaként értelmezték,  
s ezért az egész színpadi el бadáson bizonyos tragikus elem vonul végig. Sze-
rintem ez nincs helyén. Én úgy találom, hogy a szerz ő  szándékának jobban  
megfelelt volna, ha tragikomikusnak állították volna be némi ironikus és sza-
tirikus felhanggal." 9  Grč ićnek e bíráló megjegyzései arról tanúskodnak, hogy  
már akkor, 1910-ben a szerb kulturális közvélemény jól ismeri Molnár Feren-
cet, s úgy ertekeznek róla, minta világirodalom alkotójáról.  

Az ördög, ez a rendkívül népszer ű  Molnár-darab egészen addig m űsoron volt,  
amíg a szarajevói merénylet miatt 1914. június 28-án meg nem szakadt a szín-
ház munkája, de már 1919-ben, az els ő  háború utáni évadban felújították, ok-
tóber 4-én, ugyanabban a rendezésben és fordításban, melyben korábban is  
játszották. A darabnak még egy felújításáról van tudomásunk, erre ugyanabban  
a színházban 1937. március 4-én került sor, de ennek az el őadásnak további  
sorsáról nincsenek adataink.  

Időközben Az ördög eljutott még néhány hivatásos szerb színház színpadára:  
Pancsován és Nišben ugyanabban az évben, 1927-ben volt m űsoron.  

A legkevesebbet egy harmadik Molnár-színmű , A farkas (Bajka o kurjaku)  
bemutatójáról tudunk, amelyre a Szerb Nemzeti Színház el бadásában Pancso-
ván került sor 1913. május 14-én. A korabeli újságokl 0  rövid hírben számoltak  
he a bemutatóról, igen dicsérб  hangnemben. Míg azonban Az ördög csak három  
évvel a budapesti ősbemutató után került bemutatásra szerbül, miután már  
bejárta a világ színházait,A farkas el бΡadására alig hat hónappal az бΡsbemutató  
után került sor.  

Akárcsak az els б  világháború elő tt, a Molnár-színm űvek szerb nyelvű  el бΡ -
adásaiban továbbra is a Szerb Nemzeti Színház jár az élen, amely eközben több  
átalakulást ért meg: egy ideig például Újvidéki-Eszéki Színházként m űködött,  
majd a Duna-bánság Allami Nemzeti Színházaként. A m űvészi színvonal ál- 
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landбságát azonban ezek a névváltozások nem befolyásolták, hisz lényegében 
ugyanazok a személyiségek irányították és alkották — beleértve a természetes 
és szükségszer ű  nemzedéki megújulást. 

Nem számítva Az ördög felújítását, a háború után az els ő  Molnár-darab be-
mutatására 1922. április 17-én került sor. A Liliomot Dragoljub Sotirovi ć  ál-
lította színpadra Žarko Vasiljevi ć  fordításában. Vasiljevi ć  rendezte a darab 
1928. oktdber 28-ai felújítását is. Noha a Lilioma szerző  legnépszerűbb darab-
jai közé tartozik, az újvidéki színházban nem aratott különösebb sikert. Az 
előadások száma a két rendezésben együttesen nem haladta meg a húszat. A 
magyarázatot alighanem a felületes rendezésben kell keresni — Sotirovi ć  min-
denekelő tt színész volt, nem rendez ő  —, másrészt abban a tényben, hogy ekko-
riban az újvidéki színház m űvészegyüttese nem volt éppen kiemelked ő  szinten. 

Még gyengébb fogadtatásra talált az ugyancsak Žarko Vasiljevi ć  fordításában 
színre vittA testőr (Gardist). 1925. október 16-án mutatták be, s csak egyetlen-
e reprízt ért meg néhány nappala bemutató után. 
Zarko Vasiljevi ć  fordította szerbre a Jnték a kпstélyhаП  című  vígjátékot is  

(Igra u zamku), amelynek 1927. szeptember 16-án volta bemutatója, felújítá-
sára pedig 1939. december 23-án került sor Aleksandar Vere ~čagin rendezésé-
ben. Időközben, de később is elég gyakran játszották a darabot Újvidéken és 
vendégszereplések során is. Adataink szerint játszották 1927-ben, 1929-ben, 
1932-ben, 1939-ben és 1940-ben. Ezeknek az el őadásoknak azonban alig volt 
kritikai visszhangjuk, s így az előadások művészi színvonaláról nem sokat 
mondhatunk, arról sem, hogyan fogadta a közönség. 

A Farsang (Poklade) című  darabot Kalman Mesari ć  fordításában az Újvidé-
ki-Eszéki Színház mutatta be Zomborban 1928. április 24-én. A szerb közvé-
leményben nem volt nagyobb visszhangja, de Debreczeni József magyarul igen 
nagy elismeréssel írt az el бadásról. 11  

ARiviérnt szintén az Újvidéki-Eszéki Színház mutatta be Tomislav Tanhofer 
fordításában és rendezésében. 1929. január 29-ét б l játszották több városban is 
az akkori Jugoszlávia északi területén. Tanhofer, aki kiváló rendez ő  volt, fel-
tehetőleg németbő l fordította a darabot. Az el őadásban színészként is közre-
működött. 

Az Olympint Laza Popovi ć  fordította, a bemutató pedig a Szerb Nemzeti  

Színház előadásában 1931. február 20-án volt Zomborban. 
Az Újvidéki-Eszéki Színház 1931. november 18-ától nagy sikerrel játszotta 

A jó йindйг  (Dobra vila) cím ű  darabot Žarko Vasiljević  fordításában, Petar 
Konjović  rendezésében. A Splitben és a bánáti városokban tartott vendégjáté-
kok alkalmával a közönségnek tetszett az el őadás. 

A Szerb Nemzeti Színház verseci vendégjátékán mutatta be a Valaki (Neko)  
című  darabot 1932. június 29-én. Ezúttal is Žarko Vasiljević  volta fordító, 
Aleksandar Vereš čagin pedig a rendező . 
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A Deliht a Duna-bánsági Nemzeti Színház mutatta be Óbecsén 1937. októ-
ber 30-án Aleksandar Vere ~čаgin rendezésében. A színháznak ekkor két együt-
tese volt, mert lćnyegében „mozgó-tájoló" típusú volt. A másik együttes Ferdo  
Delak rendezésében ugyanebben az évben, december 9-én mutatta be a dara-
bot Újvidéken.  

A második világháborúig nem volt több Molnár-bemutató a Szerb Nemzeti  
Színházban. A második világháború óta napjainkig még egy Molnár-bemutató  
volt ebben a színházban: A Pál utcai fттk színpadi változata került el őadásra.  
Színpadra Nikola Smederevac alkalmazta, és Dorde Kosti č  rendezte.  

Ezt a dramatizációt nem számítva, az újvidéki Szerb Nemzeti Színház 1903-
tól a második világháborúig 16 Molnár-darabot vitt színre. Ez azt jelenti, hogry  
ez a színház nemcsak az els ő , amely idegen nyelven elбadta Molnár Ferenc  
darabját, de biztosan azok közé tartozik, amelyek a legtöbb Molnár-darabot  
vitték színre, s általában röviddel a Pesti ősbemutatók után.  

Ebben a legnagyobb érdeme mindenképpen Žarko Vasiljevi ćnek van, aki  
Molnár következő  színm űveit fordította szerbre: Liliom, A test őr, Jи ték a kas-
télybаn, A jó tündér, Valaki, Delila, Az ismeretlen l пn_y. Vasiljevič  1892-ben szí-
nészcsaládban született, s úgyszólván a színházban n ő tt fel; tanulmányainak 
befejeztével azonnal a színházhoz szeg бdб tt. Leginkább mint dramaturg dol-
gozott, s 1946-ban minta Szerb Nemzeti Színház els ő  háború utáni igazgatója  
halt meg. A szerb irodalom története jelent ős költő i között tartja számon.  
Kivételes intellektus lévén, a két háború között az újvidéki színházat a világ  
legmodernebb színházi irányzataihoz közelítette. Minta magyar nyelv és iro-
dalom kiváló ismerője nem véletlenül fordult Molnár Ferenc fele, aki akkor  a 
legkorszer űbb színházi áramlatot képviselte. Szívesen és nagy hozzáértéssel  
fordította, tiszteletben tartva szándékait, szövegét, minden egyéni beavatkozás,  
változtatás nélkül. Az ő  fordításai, sajnos, nem jelentek meg nyomtatásban, de  
kéziratban fennmaradta Liliom, a Delila, a Játék а  kаstélyban, a Valaki és Az  

ismeretlen lány. Ez utóbbi azonban nem került színpadra. 
A többi szerb színház megközelít ő leg sem tanúsított ilyen nagy érdekl ődést 

Molnár Ferenc iránt. A belgrádi Nemzeti Színház csak két darabját t űzte mű -
sorára: a Jи ték a kastélyban bemutatója 1928. december 14-én, a Liliomé pedig  
1929. november 26-án volt. Mindkét el őadás igen kedvező  fogadtatásra talált,  
s mindkettő t a jб  nevű  Jurij Ljvovics Rakitin rendezte. Rakitin 1888-ban szü-
letett Harkovban. Egy ideig a Moszkvai M űvész Színház (MHAT) színésze  
volt, majd a rendezés felé fordult, s Mejerhold körében már tehetséges fiatal  

rendezőként tartották számon. 1920-ban Jugoszláviába emigrált, s elóbb Belg-
rádban, majd Újvidéken volt rendez ő . Itt is hunyt el 1952-ben. A jugoszláviai  
színházi élet legkiemelked őbb személyiségeinek egyike volt, s nagy érdeme van  

abban, hogy a szerb színjátszás korszer ű  irányban fejlődött.  
A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy Molnár Ferencet j б l fogadta a szerb  

kulturális közvélemény, amiben legnagyobb szerepe a legrégibb és legtekinté- 
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lyesebb szerb színháznak, az újvidéki Szerb Nemzeti Színháznak volt. Mint-
hogy ez a színház igen sokat vendégszerepelt, „tájolt", Molnár Ferenc dráma-
írбi neve igen nagy térségben vált népszer űvé.  

A második világháború után Molnár Ferenc Jugoszláviában is. a nemkívána-
tos szerzбk listájára került, s ílry népszer űségének a szerb színházi közönség  

körében vége szakadt. Minta világirodalom klasszikusának újra felfedezésére,  

sajnos, még nem került sor. 	
JUHÁSZ Gézi ford [ гйѕа  
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KÖNYVEK  

A LÉLEK ÁTMENETEI 

Kávai M.: F_rnlékversek. Vár ucca tizenhét. Veszprém, 1994  

Ez a könyv itt is megjelenhetett volna. Ez volt az els ő  gondolatom, amikor kézbe vettem  
Kávai M./Ladányi István Emlékverseit. Mert ismertem nagy részüket: az Eпеrgeiátt, az  
1990. аugusztus 2. cím ű t, amelyet egyszer elemeztem is, a Tisztelt Tanár Úr! című t  .. . 
Némelyeknek közülük „ihletük" pillanata is ismer ős számomra. Látom Kávai M.-et/La-
dányit „Szabó Lőrinc-szemináriumot" tartani, „szövegei" között Újszegeden, amint  a 
máig tartó „puszta most"-ban fogalmazza meg szkepszisét Bori Imrének a készül ő  Versek  
éve antológiába  .. . 

(Azóta kinek-kinek megvan a maga Bakonya. Illetve kinek megvan, kinek nincs. S ami  
van is: Bakony-e?)  

Ladányi István versalanya rejt őzködfS lírai én. Erre utal az utóbb felvett írói-költ ő i  
álnév, a Kávai M. is. S verseiben is: hol közelít önmagához, hol távolodik, miközben  
folyton azonosságát mérlegeli. A rejt őzködésnek és távolításnak nemcsak a szubjektum  
irányába mutató, hanem id őbeli karaktere is van. A szerz ő  utószavában (NélráПy [Jiloló-
giпiJ megjegyzés) mintegy elhatárolja magát eddigi verseit ől: már régebben készen álltak,  

. mondja, egy tervbe vett melléklet anyagaként, s a továbbiakra vonatkozóan is ott az  
elidegenítő  és megsemmisítő  gesztus: Kávai M., az alakmás halálát jelenti be, amelynek  
körülményeit végül mégsem írta meg.  

Csupa bizonytalanság, határozatlanság, kétely ...Mára kötet útnak indításának kö-
rülményei is erre hangolják az olvasót (unszolásra kiadott versek, „ez azért mégse könyv",  
„ez még nem végleges"). Ezzel szemben pedig a pontos tervezés ceruzarajzai: bevezetfS  
és utószó, az olvasó pontos tájékoztatása a versanyag el őtt és után, s a tartalommutató  
sem tartalommutató, hanem Versrend. A versek megformálásából is e kett ősség üzen:  
hidegen-pontos, jól metszett, áttetsz ő  mondatok, sorok, de ugyanakkor, velük szemben  
betoldások, kérdések, kétkedések — állítások és érvénytelenítések. Egyik pillanatban va-
lóban úgy t űnik: a föld föld, hideg és kopár, a víz, a tél valós, de nyomban lecsap minden-
nek relatív volta: mindez csak kitalált sorokban, emlékekben, „a nemlétez őről készített  
fényképeken", egy „kitalált világ végén" létezik. A lírai ént folyton átmeneti állapotban  
látjuk a valós világ és a szöveg között, a létező  és a konstruált között, miközben a létezfS  



is, a konstruált is sorra veti elénk kérd бjeleti. A „kitalált szavak" s a világ között kifeszített  
hálón látjuk lebegni a lírai ént, aki megtorpan, sz űnik, lefolyik, mássá alakul.  

A kötetcím (Emlékve гsek) megtéveszt бΡ: bár a költemények nyelvi anyagába, megfor-
málásába itt-ott beszivárog a régi költészet emléke, stílje és klasszikus feszessége, még-
sincs e verseknek (még ironikus értelemben sem) semmiféle közük az emlékvers m űfa-
jához. A meghatározás eldbb utal a kötetbe foglalt versekhez való szerz бΡi viszonyra,  
valamiféle személyes leltárra, mint m ű fajra. Arra, hogy a kötet az emlékké lett, lezárult-
nak tűn бΡ (személyes, kđ lt бΡi) múlt verseinek foglalata. A versrészletek is valamely meg-
határozhatatlan, elmúlt id бΡ bizonyságának képzetét erdsftik: a költ бΡ egy régebbi versében  
fut, egy másik versben írja levelét, könyvekb бΡl Uzend régi évszakokra irányítja a figyelmet.  
Ám e folytonos érvénytelenítések ellenére is egyetlen domináns evidencia cseng ki ezekbdl  
a versekb бΡl: a létezem evidenciája. Ez az egyetlen biztos pont e költészet világán belül,  
csakhogy e létezés is lebeg бΡ, meghat ározhatatlan. A lírai én bizonytalanságait igyekszik  
átkölteni, befognia befoghatatlant, holott olykor nincs szava, s minden csak dadogás,  
tétovaság. „mióta magamnak háttal lakom" — mondja, majd a kés бΡ bbiekben ezt írja: „ami  
bennem történik, / ahhoz sincs igazán közöm"; „honnan hová szám űzve itt" stb. Ebben  
a behatárolhatatlan térben mozog a lírai én, fogalmazza meg kételyeit, s ébred rá, szinte  
önmagától elidegenítve, öntudatlanul — s öniróniával —arra, hogy „ez már, hogy úgy  
mondjam, szöveg"  

Aversanyagon, az egész kötet anyagán-szerkezetén belül tehát egyféle szándékolt küls бΡ  
rend igyekszik átfogni, egyensúlyba hozni Kávai M./Ladányi István lebeg ő , zilált, a min-
dennapi események, a hétköznapi reáliák versbe vitelének ellenére is megfoghatatlan és  
megfogalmazhatatlan versen kívüli lényét. A verseskötet hozadéka pedig az ehbdl a szer-
zбΡi alapállásból ered бΡ ironikus-intellektuális játék.  

Mindezek ellenére (vagy éppen ebbdl eredden?) mintha akaratlanul létezne ez a (Ladányi  
ISLVán/KáVai M.-kettбsség ellenére is egységesnek tdnd) lírai én. Mintha a szerz бΡ ellenében.  
Amit szintén felfoghatunk öniróniaként — vagy menteget бΡzésként, „régi könyvek mintájára".  

Az Enlékve гsek költeményeinek mérlege pedig: a kételyek ellenében is szép, nyelvileg  

feszes, intellektuális költemények, versfutamok (1-lonnan laová, Átváltozásul, Futás egy  
régebbi versben, Mérlel , Az velaagnok veegeken, Sz аbó Lőrinc szeminárium, Tavasz lesz,  
Ex ponto, Tisztelt T inár Úr! 1991. Xl. 1.: Rezümé), a „haikus" és a „szabad" kötöttségek  
versbéli lehet бΡségeinek megtapasztalása, s nem utolsósorban egy ironikus-groteszk, ám  

mégis vallomásos létvers (1990 augusztus 2.), amely a vajdasági magyar közérzetlíra utób-
bi egy—két év alatt íródott darabjainak (1. Koncz István, Géber László egy-egy ilyen versét)  

közeli rokona, kontextusának része.  

IRODALOMRÓL NYELVÉSZKÉNT  

Láncz Irén: Szó, szöveg, jelentés. Forum Könyvkiadó, iJjvidék, 1994  

Napjaink könyvprodukciójára a körülmények szorítása mellett is jellemzd a sokszín ű -
ség, a mű faji változatosság és legnagyobb örömünkre a színvonal is. Külön megelégedést  
jelent egy-egy tudományos igény ű  nyelvészeti m ű  kiadása, mint amilyen Láncz Irén köny-
ve is, amely azt példázza, hogyan lehet érdekeltté tenni a témával foglalkozó szakmabe- 

HARKAI VASS Évn  
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lieket éppen úgy, minta gyakorló tanárokat, bárkit, akik érdekl ődnek a szövegnyelvészeti 
dolgozatok iránt. S példázza ez a könyv azt is, hogy a nagy modern nyelvészeti míf helyek-
tбl távol eső  tájon is dolgoznak kutatók, egyszemélyes mífhelyekben is születnek figyelmet 
keltő  munkák. 

Láncz Irén kötetének tanulmányai a szövegnyelvészet kutatási aspektusai alapján ren-
deződtek fejezetekbe. A vizsgálat tárgya minden esetben szépirodalmi szöveg, zömmel  

próza, Brбdy Sándor, Tömörkény István, Füst Milán, Herceg János, Krúdy Gyula, Szir-
mai Karoly, Tersánszky Józsi Jen ő ,  Szenteleky Kornél opusából, illetve J бzsef Attila és  
Juhász Ferenc költészete.  

A kötet első  két fejezetének (A szöveg szerkezete, Jelentés és szövegháttér) anyaga szíf-
kebb értelemben szövegnyelvészeti megközelítést mutat, míg a harmadik fejezet (Nyelv 
és stílus) a stílusvizsgálat felé tendál. Tömörkény-elemzésében Láncz Irén vizsgálódási 
szempontjainak kiindulópontjára, alaptézisére találunk, nevezetesen arra az elvre, mely 
szerint elemzéskor meg kell keresni azokat a nyelvi elemeket, amelyek a szövegrészek 
közđtti összefüggésekre utalnak. Ennek megfelel ően tárja fel a szövegek nyelvi jegyeit, 
sajátságait, keresi meg a köt ődési pontokat. ATömörkény-novellák vizsgálatakor foglal-
kozik a szerzi a szerkezeti felépítéssel, a bels ő  szerkezeti tagolódással, külön hangsúlyt 
fektetve a szövegbeli mondatok kapcsolódási m бdjára. Módszere a szövegszegmentálás-
tól a feltáráson és elemzésen át az újraépítésig terjed, így jut el a novellák kompozíciós  

specifikumaihoz, s ezen túl az író szövegépít ő  módszerének, írásm űvészetének sajátságai-
hoz. Krúdy regényeit vagy József Attila költészetének groteszk nyelvi jegyeit a szövegsze-
mantikának és szövegpragmatikának, e két szorosan összefüggi vizsgálati eljárásnak al-
kalmazásával közelíti meg, elemzései nyomán elénk tárul a szémacsoportok hierarchiája,  

majd a klasszikus elemzésmódnál érzékelhet őbben, megismerhetőbben mutatkoznak 
meg aKrúdy-metaforák és -metonímiák. 

A szövegháttér vizsgálata gryőzheti meg igazán az olvasót, mennyire interdiszciplináris 
tudományágról van szó. Itt távolodik el ugyanis a szerz ő  legmesszebbre a nyelvtudomány-
tól: irodalmi, irodalomtudományi szempontok vezérlik, miközben sok-sok más jellegíf 
információt is felhasznál, például szociológiai, pszichológiai, m űvelődéstörténeti jellegíí-
eket, olykor pedig, egy-egy jelkép megértéséhez szemiotikai szempontokat követ. J бzsef 
Attila esetében, mint említettem, a groteszk nyelvi megfogalmazását próbálja tetten érni, 
ami — mint ahogy mondja — a nyelvész számára különösen érdekes feladatot jelent; a 
„nyelvésznek izgalmas kirándulása groteszk mélyére hatolni". Vizsgálódasaiban a szerz ő  
a groteszket az ellentétekben, a szóválasztás körülményeiben, a jelentések mez őösszefüg-
géseiben fedezi fel és mutatja ki. 

Könyve harmadik, Nyelv és stílus alcímet viselő  fejezetében Láncz Irén egy sajátosan 
komplex nyelvi (formai) szövegelemzési módszert érvényesít, melynek segítségével uni-
verzálisan alkalmazható szövegleíró- és értelmez ő  eljáráshoz jut el. A kötetnek ebben a 
szám szerint legtöbb dolgozatot tartalmazó fejezetében a szerz ő  elemzései alapján, vizs-
gálódásainak eredményeként irodalomelméleti és -történeti, valamint esztétikai kategó-
riák válnak a nyelvi bizonyításból adódóan érzékletesebbekké, komplexebbekké. A natu-
ralizinus nyelve című  tanulmányában Szerb Antal kijelentését, miszerint az irányzat stílusa 
szürke, hétköznapi, nyelvi jegyekkel cáfolja, neologizmusokat mutat ki, a szalonok, a 
kocsmák argóját hozza fel, a szóhalmozás erejére hivatkozik, a névszók és igék arányát 
említi, a párhuzamos szerkesztésre figyelmeztet, a hiányzó kapcsolóelemek szerepére 
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utal, legfőképpen az ellentéteket hangsúlyozza mind a szavak szintjén, mind a szerkesz-
tésben. 

Láncz Irén dolgozatai arra figyelmeztetnek, hogy a szöveg minden parányi részlete 
egyformán fontos. Brбdyrбl írva például az írásjelek használatára hívja fel a figyelmet, a 
gondolatjel és a három Pont előfordulására, Szenteleky világészlelése kapcsán a színnevek 
halmozására figyel fel, a Szirmai-novellák vonatkozásában pedig az írások komor hang-
színét kiváltó hangutánzó szavak szerepére utal mint stílust, szemléletet, világképet meg-
határozó látszólag észrevétlen elemekre. 

A kötet szerzője az írói nyelv releváns jegyeit keresve a nyelv minden szintjére figyel, 
de nemcsak mintegy leltározva számba veszi a sajátságokat, hanem ezeket a szövegháttér 
ismeretében vizsgálja, funkciójukban látja, m űködés közben éri őket tetten. A szerz ő  
szövegelemzései nyomán a nyelvi kifejez őeszközök bonyolult, ám összefüggő , sokszínű  
világával ismerkedhetünk meg. A szöveget vizsgálja, és a nyelvet engedi csodálni. 

RAJSLI  Ilona  

TISZAHÁTI ÉLETKÉPEK  

Id. Balog Sándor: Gyöngyk аhris. Galéria Kiadó, Ungvár—Budapest, 1993  

A népszínművek virágkorában keletkezett szöveggy űjteményt jelentetett meg az  
ungvári kiadó néhai id. Balog Sándor tiszaháti református tanító tollából. A Kárpát-
aljáról eddig hozzánk érkezett néprajzi (és szépirodalmi) könyvek örömét ezúttal nem  
érezhettük, hiszen a provincializmus, a folklorizmus és a m űkedvelés színvonalát ő rző  
könyvben csak hellyel-közzel találunk olyan feljegyzéseket, melyekr ő l egyáltalán ér-
demes szólni.  

A könyv négy jelenete (a szerző  szerint: gyöngyszeme!) a paraszti élet négy fontos  
mozzanatához kötődik:  

—  az aratáshoz, amelyik természetesen gazdag, s jut mindenkinek (58 szerepl ő) búza  
garmadával;  

— a kendertöréshez, két dal és egy adószedési értesítés erejéig;  
— a fonóbéli szokásokhoz: néhány népdallal; egy szép mondával a búzakalász teremté-

séről; a tiszaháti falvak (Nagydobrony, Csongor, Rákos, Szernye, Újfalu, Bátyú, B бtrágy,  
Barkaszó) harangjainak szólását megörökít ő  érdekes részlettel, melyek valójában a népi  
falucsúfolók szövegei: — Mibül élünk, mibül élünk? —Budán bömböl az én bátyám, onnan  
élnek a szegények. — Tengerikenyér, csak paszuly, tengerikenyér, csak paszuly. — Búzake-
nyér, búzakenyér. — Csíkkal, hallal, csíkkal, hallal. — Nincs már csíkotok, nincs már csíko-
tok. — Majd lesz tavasszal, majd lesz tavasszal. —Ciberekondító, sz бgaszomorítб , cibere-
kondító, szбgaszomorító; és egy ritka nyelvtör ő  találós kérdéssel;  

— a lakodalmi szokások bemutatásával a v őfélykönyv hívogató verseinek segítségé-
vel, azokra építve fel az egész jelenetet. Ez utóbbi fejezet írja le legteljesebben ezt a,  
hogy a szerző  szavainál maradjak, társas mulatságot. De hiszen a lakodalom a leg-
szebb s legösszetettebb ünnepe akár az emberi életnek, akár a naptári vagy gazdasági  
évnek.  
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Ma már azonban ilyen könyveket talán csak a falusi könyvtárak polcainak rejtekén vagy 
nosztalgiázó nyugdíjas kántortanítók ládafában találhatunk. Talán e szövegek hatásosak 
lehettek a maguk megjelenésekor, illetve színrevitelükkor, mint ez könyvünk esetében is 
történt „ElsfS ízben bemutatták Szernye községben, 1935. augusztus 11-én", f ő leg a 
diaszpórában élő  kárpátaljai magyarok körében, valahol a Szernye-mocsár néprajzi-
lag nagyon gazdag környékén, nyelvterületünk keleti peremén. Mint ahogy a mi vidé-
künkön is ugyanabban az id őben, amikor az önkéntes t űzoltók egyesületei rendezték 
az amatőr magyar színiel őadásukat, hogy a kisebbségi sorba került magyaroknak is 
legyen valamiféle kulturális élménye. 

SILLING Isiwin  

SZÍNHÁZ  

FECSKELÁNY  

Egy szerelem története. 
Egy szerelemé, amely olyan, mint millió más. Jön váratlanul, minta nyári zápor, perzsel, 

minta trópusi nap, s elmúlik, minta bárányhiml ő , nyomait azonban még ideig-óráig 
testünkön-lelkünkön viseljük. Ha viszont költ ővel esik meg ilyesmi, s természetes hogy 
megesik, akkor ennek nyoma marad(hat) verseiben, nfSszemléletében. Akkor err ő l az 
utókor tudomást szerez. Olvassa, átéli, mintha vele történt volna, esetleg színdarab vagy 
film készül belбle. Ahogy Kosztolányi Dezs ő  és Lányi Hedda szerelmével is történt. Ami 
a kettejük titka volt, az iddvel az olvasók, újabban a színházi néz бk „prédájává" lett. 
Miután a költő  megírta, közhírré tette, költészetének magyarázói-értelmez ői, életrajzá-
nak kutatói pedig az ügy minden apró részletét begy űjtötték, publikálták. 

A költő  szerelme mindig más, minta közönséges halandóé. Mássá teszi, hogy köl-
temények gerjeszt ője, és hogy költészetként közkincs lesz, lehet. Ami a legszemélye-
sebb volt, csak két ember ügye, az általánossá válik. Szerelemmé, melynek titkait, 
részletcet immár mindenki ismeri, s melyet — ezért — bárki a saját képzeletével tovább 
színezhet, kisajátíthat. 

Kosztolányi Dezső , az alig húszéves, lobogó lelkű  fiatalember, költ ő , újságíró, egyetemi 
hallgató és Lányi Hedda, a nála mintegy tíz évvel fiatalabb szabadkai kislány szerelmét a 
költCS versei mellett kettejük levelezése és Hedda naplója őrizte meg az utókor számára. 
Ebbül az anyagból szerkesztett jó érzékkel, szép dokumentumregényt Dévavári Zoltán. 
S ez a két hangra írt „poétai román" kapott Barácius Zoltán színpadra alkalmazásában 
és rendezésében drámai formát, került elfSadásra a szabadkai Kosztolányi Dezs ő  Színház 
Zsebszínpadának első  bemutatójaként. 

Szerencsés választás, nemcsak azért, mert a színház névad бjáról szóló történet kapott 
színpadi formát, s mert a helyhez is illik, hanem mert Hedda szerepére aligha lehet itt 
alkalmasabbat találnia versmondóként már ismertté vált Korhecz Imolánál, aki történe-
tesen szinte egyid ős is a költfS rajongásában fecskelánynak — „Te fecskelelk ű , fecske-
könnyíiségíi, repülő , táncolva repülő  lány, te kék égben, kék vizeken csicsergő  madár! Te 
én!! Te költő , te isten, te minden!!!" — nevezett, szeretett teremtéssel. Másra nincs is 
szükség, gondolhatnánk, a teljes érték ű  színházi élményhez, mint hogy Imola belehelyez- 
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kedjen Hedda szerepébe, úgy legyen Heddává, hogy megmaradjon Imolának. Saját tör-
téneteként kell átélnie, el őadnia Hedda örömét, boldogságát és boldogtalanságát. Ez 
bármennyire is egryszer űnek és magától ért ődőnek látszik, sajnos, csak félig sikerül. Imola 
eljátssza Hedda rajongását és boldogságát, s mivel ő  versmondónak bármennyire is ügyes, 
(még) nem színészn ő , alakítása is inkább hamis, mint hiteles. Nyilván, mert erre utasította 
a rendező, ahelyett hogy hagyta volna spontánul lelkesedni, elmerülni a boldogságban, 
űzni a kis női praktikákat, melyeket gyereklányként is magában hordott és élvezett. Ehe-
lyett arendező  mindenáron színházi el őadássá kívánta formálni ezt a színes, érzelmes 
monológot — mű fajilag monológ, mégha az előadásban Kosztolányi is megszólal, Balázs 
Piri Zoltán hangján; csak halljuk, nem látjuk — és különféle színpadi játékokat talált ki, 
melyek színészkedésre, szerepjátszásra kényszerítik a színészi tapasztalatokkal még nem 
rendelkező , ügyes gimnazista lányt. A szöveget szépen, pontosan, érzéssel tolmácsolja, de 
a felhangok árulkodóan hamisak, érezzük: ez színház, holott azt szeretnénk érezni, ez az 
élet. Az előadás utolsó harmadában—negyedében azonban örvendetes váltásra kerül sor. 
A boldogtalan, a szerencsétlen Hedda őszinte, hiteles, nélkülözi a szerepjátszást. Jogos 
az elismerő, dicsérő  taps. 

G. L. 



ADALÉKOK A HÍD 
DÉRY-SZÁMÁHOZ 

Kedves Barátaim, 

köszönöm a Híd októberi—novemberi számát, nagy érdekl ődéssel olvastam; 
amennyire megítélhetem, az Önök folyóirata emlékezett meg a legkomolyab-
ban, legalaposabban, legsokoldalúbban Déry Tibor születésének századik év-
fordulójáról. 

Engedjék meg, hogy némi kiegészítést fűzzek két tanulmányhoz — nem mint 
irodalomtörténész, hanem mint kortárs-tanú. 

Pontos és érzékeny tanulmányában Harkai Vass Éva — joggal — azt írja, hogy a 
Liá-t hiába keresi az életműsorozatban, s „hasonló hiányaink támadnak, ha mé-
lyebbre merülünk Déry első  pillantásra rendezettnek és teljesnek t űnő  életművé-
ben". A sorozatot én szerkesztettem, s Déry és Illés Endre, a Szépirodalmi Könyv-
kiadó vezetőjének felkérésére el őzetes tervét is én állítottam össze. A tervben 
eredetileg szerepelt egy kötet, ezzel a munkacímmel: Lia (korai avantgarde írások). 
Déry, akinek elküldtem a jegyzéket, ezt a kötetet törölte, majd kérdésemre azt 
válaszolta: — Ezek rossz írások, ne legyenek benne az életm űsorozatban. Maradjon 
valami munkájuk a filoszoknak is, halálom után. —Hasonlóképpen szigorúan, 
talán túlontúl szigorúan válogatta a verseskötetet is, a Theokritosz Újpesten-be 
sem engedte be korai novelláit. A sorozat tehát az író szándéka szerint állt össze 
— csak két utolsó kötetét szerkesztettem egyedül, halála után. 

Azt gondolom, most már ideje volna önálló kötetbe gy űjteni a korai írásokat, 
köztük a Liá-t. 

Déry Tibor és Németh Andor kapcsolatát feldolgozó, rendkívül alapos, is-
meretlen, új adatokat is feltáró dolgozatában a legszorgalmasabb Déry-filoló-
gus, Botka Ferenc többek között ezt írja: „Talán Déry sem bizonyult eléggé 
figyelmesnek az elesett [Németh Andor] iránt." Valójában Déry, noha általá-
ban tartózkodó volt barátaival is, figyelmesen, segít őkészen, áldozatkészen visel- 
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kedett a Csillag-tál korán nyugdíjba küldött, depressziós Németh Andorral.  

Déry kérésére kötöttünk szerz ődést — mármint a Szépirodalmi Könyvkiadó —
A bet ű  mesteré-re; sű rűn jártam ebben az ügyben Németh Andor köröndi  
társbérletében, többnyire Déryvel együtt, s mindig meglepett, hogy milyen  

gyengéd nagybeteg barátjával, s ő t, némán fogadja Bandi nyilait, mogorvasá-
gát, politikai és személyes gúnyolódásait. —Egyébként Németh Andor Déry  

Tiborról szóló kiadatlan novelláját, amelyet felvilágosításom alapján Botka  

Ferenc is említ, nem Déry hagyatékában kell keresni, meglehet, a kegyetlenül  
ironikus szöveg nem is jutott el hozzá; írójának papírjai között maradt fent, ha  

ugyan fennmaradt.  

Bp., 1994. decernber 13.  

Szívélyes üdvözlettel 

RÉZ Pál 

HELYESBÍTÉS  

Nemrégiben dolgozatom jelent meg folyóiratunkban Déry Tibor Kyvagiokén 
című  regényének tulajdonneveiről (: A világ „gondosan szб tt pókhálószövete", 
Híd, 1994. október—november, 707-723.). A földrajzi neveket földolgozó feje-
zetben a hidak tulajdonnévvel való megnevezésével is foglalkoztam. A követ-
kezб  mondatszegmentum szál err ő l: ,,... a hidak közül pedig a következбket 
[ti. nevezi meg Déry Tibor]: Erzsébet-ltíd (108. és 116.), Ferenc József-híd (108.), 
Lánchíd (102. és 106.), Margit-híd (3., 4., 6., 108. és 116.) — ez utóbbi [?] egyszer 
Manci-híd alakban (111.)" (i. h. 719. 1.). 

Már megjelent a cikk, amikor tudomásomra jutott, hogy a két utolsó hídnév 
biztosan nem ugyanazt az objektumot jelöli, nem ugyanarra a jeltárgyra utal. 
(Indokolt tehát az azonosság bizonytalan voltát jelző  zárójelbe tett kérdőjel.)  
A Margit-híd és a Manci-híd szókapcsolatok tehát NEM szinonimák: a Margit-
híd megnevezés az 1877-ben épült Duna-hídra vonatkozik, Manci-hídnak vi-
szont a Budapest ostroma utáni id ők elsó katonai pontonhídját nevezték a  
város lakói, az elsó hídféleséget, amely a háborúban megsemmisült budapesti  

hidak szerepét — úgy-ahogy — betöltötte. A Déry-regény hídneveinek fölsoro-
lása tehát pontosabb így: Erzsébet-híd, Ferenc József-híd, Lánchíd, Manci-híd és 
Margit-Idd (a regénybeli írásmód szerint) illetve (mai helyesírással): Erzsébet 
híd, Ferenc József-híd, Lánchíd, Manci híd és Margit híd. 

Köszönöm a Hídnak, hogy lehetővé tette a kiigazítást. 

Tisztelettel  

Becsén, 1994. dec. 2ó-án 	 CSEH Márta  
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AZ ALFÖLD VAJDASÁGI SZÁMA —  A 
tavaly novemberben megrendezett Debreceni  
Irodalmi Napokat a vajdasági magyar irodalom-
nak szentelték. E tanácskozás anyagát közli feb-
ruári számában azAlföld című  folyóirat. Bányai  
János és Márkus Béla referátumát k бvetбen Ju-
hász Erzsébet, Kántor Lajos, Szakolczay Lajos,  
Zalán Tibor, Szajbély Mihály, Gerold László,  
Vajda Gábor és Pomogáts Béla korreferátu-
mát, illetve hozzászólását olvashatjuk. Ugyan-
ebben a számban három vajdasági író munkája  
is megjelent: Kontra Ferenc kisprózája, Ács Ká-
roly versei és Szathmári István novellája.  

PAPÍRSEGÉLY — A Határon Túli Magya-
rok Hivatala, valamint a Magyar ćs a Jugoszláv  
Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából több vajda-
sági folyóirat és lap papírtámogatásban része-
sült. A szállítmány a Híd, a Létünk, az Uzenet, az  
Új Symposion, a Mézeskalács, a Hitélet, a Vajda-
sági Hfmök és a Zombor és Környéke papírszük-
ségletének fedezéséhez járul hozzá.  

ÚJ KÖNYVEK — A Magyar Szб  december  
24-én ünnepelte fennállásának ötvenéves jubi-
leumát. Ebből az alkalomból jelent meg Kalapis  
Zoltán A Magyar Szб  fél évszázada című  tanul-
mánykötete, amely a napilap történetét dolgoz-
za fel. Nemrégiben adta ki a szabadkai Eletjel  
Beszédes Valéria Emberek és otthonoly Tóth  
Lajos Magyar rгyelvй  oktatása Vajdaságban  
1944-tő1 napjainkig és Gubás Jenб  Értelmiségi  
vállán című  kötetét. A közelmúltban vehettük  
kézbe a kanizsai Cnesa gondozásában Deák Fe- 

renc Szerelmes episztolák című  verseskötetét.  
Bata János És vannak mcsg szavak címmel szin-
tén a verseit adta ki. A Jugoszláviai Magyar M ű -
velбdési Társaságnál Silling István Templomok,  

szeruel imádságok című  könyve jelent meg.  
A napokban hagyta el a nyomdát a Tündér  

Ilona kertje cím ű ,  gyermekeknek szánt, illuszt-
rált mondakötet a Forum Könyvkiadó gondozá-
sában. Az újvidéki kiadó a budapesti Ünnepi  
Könyvhétiga következ б  kötetek megjelenteté-
sét tervezi: Szentelely Kornél Szerelem Rómá-
ban cím ű , verseket, lírai prózát és m űfordításo-
kat tartalmazó kötetét, Bordás Gy бzб  Csukбdб  
zsilipek című  regényét, Kontra Ferenc Úgy tör-
nek el című  novelláskötetét, Bányai János Talán  
így című  kritikagyűjteményét, Németh István  
Jegykendő  című  publicisztikáit, Kalapis Zoltán  
Történelem. a föld alatt című , művelődéstörténe-
ti írásait, Silling István Kínján esék esete című  
népi imádságokat tartalmazó könyvét, Penavin  
Olga jugoszláviai magyar diakrón népmese-
gyűjteményének második kötetét.  

HELLER ÁGNES ÉS POSZLER GYÖRGY  
ELŐADÁSA— Febгuár folyamán több jelent ős  
művelбdési rendezvényre került sor. Heller Ág-
nes filozófus A multikulturalizmus sok arca  
címmel Szabadkán, Újvidéken és Belgrádban  
tartott elбadást. Poszler György irodalomtörté-
net-írás és humanizmus kapcsolatáról érteke-
zett Újvidéken, szabadkai el бadását pedig Sors-
kérdések, létkérdések címmel tartotta meg. A  
rendezvények védnöke a Jugoszláviai Soros Ala-
pítvány volt.  



PÁLYÁZATI FELHIYÁS  
(1995)  

A Mt1ve15désl és Kđzoktatásl Mlnlazté гium (Budapest) pályázatot hirdet a határon  
túli magyar kónyvck kiadásának támogatására.  

Pályázati feltételek:  
A pályázattal elsősorban a határainkon túli szerzők műveit ldvánjuk támogatni:  
Pályázhat minden olyan határon túli témával foglalkozó kiadó, egyházi szerveret,  
kulturális műhely, alapítvány, társadalmi szervezet vagy magánszcm ~ly (kiadói  
ajánlattal) aki/amely ilyen műveket kíván megjelentetni.  
A kész kéziratokat, és a pontosan kit őltőtt pályázati űrlapokat országonként a kövctkcz đ  
címre  kćrjiilc kűldcni: 

Ukrajna: 294000 Ungvár Moszkva part S.  
Románia: 3400 Kolozsvár Pavlov u. 16.  
Jugoszlávia: 24430 Adu Felszabadulás tér 11.  
Szlovénia: 69220 Lcndva Partizán u 120.  
Szlovákia: 81 621 Pozsony Michalska 9  
Horvátország, Ausztria és a nyugati magyarság: MKM Határon Túli Magy агok  
Fđosztálya 1884 Budapest Pf. 1.  

Pályázat1 tIrlap az orazágonként megadott címeken és az MKM ügyfélszolgálatán  
szerezhető  be.  

Kizárólag a formai követelményeknek mcifzlc18 és pontos k őltтΡégvctćsscl, gazdлsági  
szánvitásokkal alátámasztott pályázatokat vehetőnk figycicmbct  

A támogatás szempontjai:  
A bfráló bizottság előnyben részesiti a nemzeti Fmismcпtct szolgáló kónyvekct, a  
tudományos, egyházi, eredeti, illetve a magyar klasszikus és kortárs s гćpiгodalmi  
művek ćs elsőkötetes вzcnzđk műveinek, valamint a hiánypótló kétnyelvű  kiadványok  
megjelenését. A pályázat elbírálásánál fontos sompont a határon túli tcrjc ~..tčs  
biztosítására tett javaslat illetve vállalás.  

Az elbírálás formája1  
A bcéгkezett kéziratokat, pályázatokat országonként a helyi, sullcmi ćs  
könyvkcrсskcdclmi igényeket mérlegelve az országos kuratóriumok (-k őnyvszakxna,  
cАуh,%zak, tudományos tcstülct/ck/-)  képviselői készítik c18 a döntésre. A támoдatásról  
a Budapesten őвszcül8 Határon Túli Magyar Könyvkiadás Támogatás Kuratóriuma  
(ІТМхTл  az cl8készítés alapión máiusban dönt.  

Gytijt8 helyre a beküldési határidő: 1995. március 31.  
(cгszágсs kuгаtórium a Kuratóriumhoz: 1995. április 30.)  
D&tés: 1995. május  

Az országos kuratórium vćlcményćvcl kapcsolatos észrzvétcickct 1995. április 30 -ig  
közvetlenül a Mí с18dćsi ćs Közoktatási Minisztérium Határon Tüli Magyarok  
Faosztálya 1884. Hudapcst Pf. 1. címé c kéтjűk.  
A főosztály külön-kűlőn olyan surг8dést kát a nyertes pályázókkal, amely az  
államháztartási törvény szerinti elszámolás t сltćtccicit is tartalmazza.  

* A Vajdasági Könyvkiadási Kurat бrium utólag a következő  címet tüntette föl: 24 426 Trešnjevac 
(Totovo Selo — Tбthfalu) Logos Grafikai Műhely 
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Kalapis Zoltán: A becskeréki főtér és környéke 30  
Németh Ferenc: Nagy is volt, becses is, kerek is... 38  
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Béla Duranci: Városformálók 56  
Magyаr László: Adatok Szabadka kézművesiparához (1849-1872)  
67  
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Gerold László: „Újvidék az olyan város" 84  
Németh István: Idegenek a Városban 95  
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Utasi Mária: Évgyűrűk 109  

Utasi Csaba: Jegyzet az Évgyűrűkhöz 119  
Gébér László két verse 120  
Kopeczky'László: Hol a másik szívem? 122  
Brasnyó István: Rokonság téli ágon (regény, V. rész) 123  
BožidarKova ček: Molnár Ferenc a szerb színpadokon (tanulmány) 135  
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Könyvek  

Harkai Vass Éva: A lélek átmenetei (Kávai M.: Emlékversek) 143  
Rajsli Ilona: Irodalomról nyelvészként (Láncz Irén: Szó, szöveg, jelen-
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Silling István: Tiszaháti életképek (Id. Balog Sándor: Gyöngykalá-
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Gerold László: Fecskelány 147  
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Az Alföld vajdasági száma; Papírsegély; Új könyvek; Heller Ágnes és  
Poszler György'előadása; Pályázati felhívás 151  

Az 5. oldalon Maurits Ferenc alkotása  

Melléklet: AHíd 1994. évi tartalommutatója (Összeáll totta Lovas Etelka)  

E számunk megjelenését a Szerb Köztársaság M űvelődési Minisztériuma,  
a Vajdasági Művelődési Titkárság és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
támogatta  

1995. január—feb гuár. Kiadja a Forum Könyvkiadó. Szerkeszt őség és kiadбhivatal: 21000 Novi 
Sad, Vojvoda Mišié u. 1., telefon: 021/611-300, 603-as mellék. — Szerkeszt бségi fogadóбra csütör-
tökön 10-t61 12 óráig. —Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. —Előfizethet ő  a 
45700-601-3-14861-es zsírószámlára; el őfizetéskor kérjük feltüntetni a Hfd nevét. —El őfizetési 
dfj belföldön egy évre 50 dinár, fél évre 25 dinár. Egyes szám ára 5, kettds szám ára 10 dinár; kül-
földre egy évre 100 dinár, fél évre 50 dinár. Külföldön egy évre 12, fél évre 6 dollár. Magyarorszá-

.  gon előfizethetđ  a Libro-Trade Kft.-nél (1656 Bp., Pf. 126). Szedés: Szántai Szerénke. — Készült 
az újvidéki Dániel Print Nyomdában 
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