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ÉVFORDULÓJÁRA  

EGY SÁPADT NÓ EGY KIS SZOBÁBAN  .. . 

ILLYÉS GYULA  

Nem volt riadalom a pusztán, 
amikor megszülettem én 
váratlanul, hivatlanul tán 
halottak esteién, 

novemberben, halottak napján, 
ю 'ertyagyu jtáskor, amidőn 
fejfák tövén a puszta népe 
künn térdepelt a dombtetőn, 

harangszókor, mikor a szomszéd 
falvak magas sírkertjei 
hirtelen testvér-őrtüzekként 
elkezdtek fényleni. 

A völgyben egy kis házban akkor 
szédült nehéz kínra anyánk 
Elképzelem a téli tájat 
és azt az éjszakát:  

egy sápadt nő  egy kis szobában 
s körül a komor hegytetők 
ormán villogó koronákként 
lobogó temetők 

Körül a halál diadalra, 
gyeгyás, kísértő  ünnepély 
és lent egy váratlan sikoltás 
a párás völgy ölén. 



1314 	 HÍD 

Fönt sírás, tompa jaj, harangszó 
és lentről a völgy, mint meleg 
tenyér fölnyujt vigaszul egy csöpp 
sikongó életet. 

ILLYÉS GYULA VERSE DIÁKSZEMMEL 

Illyés Gyula a Nyugat második nemzedékének népi irányzatához 
tartozott. 1902. november 2-án született a Tolna megyei Rácegrespusz-
tán. Gyermekkorát a pusztán töltötte, így jól ismerte ennek a tájnak és 
az itt élő  népeknek a lelkületét. „A puszták népét mindenki megtagadja, 
ez az első  vám, amelyet fizetni kell annak, aki kilép a puszta világából" 
— írja a Puszták népe című  önéletrajzi elemekkel átsz őtt szociográfiájá-
ban. Aki kiválik, az általában elveszti kapcsolatát a pusztaiakkal. Illyés 
egyike azon keveseknek, akinek sikerült kiválnia, mégsem veszítette el 
velük a kapcsolatot. Visszatalált hozzájuk, hogy írjon róluk, hogy felhívja 
az emberek figyelmét helyzetük tarthatatlanságára. Mondanivalóját a 
pusztai szegénység nevében mondja el. Családjáról azt írja, bár nem 
tartoztak a legszegényebbek közé, mégis nagy áldozatok árán taníttat-
ták. Talán azért is vissza-visszatér ő  kérdése, hogy eleget tett-e azokért, 
akik őt a felszínre küldték. 

Az 1920-as évek végétől az 1930-as évek végéig költészetének tárgya 
is jórészt a puszták népének, a nincstelen zselléreknek, uradalmi cse-
lédeknek az élete. 

Ez a világ jelenik meg Egy sápadt nő  egy kis szobában ... című  
versében is, amely 1935-ben jelent meg Szálló egek alatt című  kötetében. 
A téma személyes is, hiszen a puszták népe mellett megjelenik egy 
kedves sápadt nő  alakja, az édesanyjáé, aki éppen a költőt készül világra 
hozni. A költemény megírására bizonyára világra jöttének különös id ő -
pontja ihleti. 

„Nem volt riadalom a pusztán, / amikor megszülettem én" — mondja 
a költő  versének első  sorában. Tudjuk, egy fiú és egy lány után ő  volt 
a harmadik gyermek a családban, s talán azért írhatta, hogy „nem volt 
riadalom", mert valóban nem volt az, bár „váratlanul", „hivatlanul" jött 
a világra. Lehet, hogy az elsőé sem, hiszen ebben a zárt, különös világban 
a születés nem ünnep, ahogyan a lakodalom sem, csupán az életnek egy 
szükségszerű  állomása. Semmiképp sem riadalmat kelt ő . Ez vonatkozhat 
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minden pusztai családra. Születésének pontos idejét (kés őbb helyét) is 
meghatározza: halottak esteién, halottak napján, novemberben, gyer-
tyagyújtáskor. A felsorolás azt a célt szolgálhatja, hogy az olvasóban jól 
megmaradjon születésének ez a szokatlan id őpontja. 

A következő  sorokban megjelenik a puszták népe, egyrészt még 
mindiga születés időpontját pontosítva, másrészt képet kapunk az itt 
élők halottak napi szokásáról is. Ilyenkor kimegy a puszták népe a 
dombtetőre, a sírok elé térdepelnek, és gyertyát gyújtanak szeretteik 
emlékére. Ugyanakkora szomszéd falvak temet ői is hirtelen fényleni 
kezdenek, minta „testvér-őrtüzek", bizonyítva az azonos, megváltoz-
tathatatlan testvérsorsot életben-halálban egyaránt. Ez a szókapcsolat 
a megváltoztathatatlanság ellenére ünnepélyessé varázsolja az amúgy is 
mindenki számára elbűvölő , kissé kísérteties látványt. 

A dombtetőrő l leereszkedünk a völgybe, megérkezünk a Puszták 
népe'ből oly jól ismert családi házba, amely két szobácskából és egy földes 
konyhából állt. Az egyik szobában állapodunk meg. Az édesanya alakját 
látjuk, akit annyi szeretettel ábrázol az el őbb említett művében. Szép, 
üde, lányos szépség volt, írja róla, a pusztán hallgatagságáért szerették. 
Most éppen „nehéz kínra szédül". Köznyelven azt mondanánk: szül. 
Találó a kifejezés: benne van a szülés fájdalma, a fájdalom okozta ájulás, 
de a nem mindennapi kifejezés utalhat a nehéz kín utáni örömre is. 

A következő  sorban a költő  képzelete szárnyán visszarepül a múltba, 
s elénk (s maga elé) próbálja varázsolnia hófehér téli tájat és azt az 
éjszakát, amikor megszületett. Ismét megjelenik az anya alakja. Sápadt 
nő , mondja a költő. Sápadt, mert valószínűleg a fájdalom tette ilyenné, 
de az is lehet, hogy az élet. Ott van a kis szobában, szülni készül, míg 
kint körülötte ott vannak a komor hegytet ők a temetőkkel. A hegytetők 
komorságát szóképekkel szelídíti meg a költ ő : úgy lobognak a temetők 
(gyertyák) a hegy ormán, mintha villogó koronák lennének. Igy teszi 
ünnepélyessé a szülés folyamatát, s kapcsolja össze a halottak ünnepével. 

A költemény ellentétre épül: a lent és a fent, a domb és a völgy, az 
élet és a halál ellentétére. Ezt tükrözi az utolsó két versszak is. Amíg 
körös-körül, a dombon a halál aratja a diadalt, a gyertyás, kísért ő  
ünnepély, addig lent a völgyben egy váratlan sikoltás hangzik fel, jelezve 
egy csöppnyi kisember világrajöttét. Ez a felsíró csecsem ő  ellensúlyozza 
a halottak napi jajszót, sírást, az elkerülhetetlen elmúlás szomorúságát, 
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hiszen a völgy meleg tenyérként nyújtja őt föl vigaszul. Ezt a hasonlatot 
többféleképpen is lehet értelmezni: jelentheti, hogy a halállal szemben 
az új élet vigasz, így az elmúlás mégsem végleges, hanem valamilyen 
formában folytatódik az élet, de jelentheti azt is, hogy a gyermek számára 
nélkülözhetetlen az anyai szeretet, a költemény címe is az anyára utal, 
bár nem nevezi meg. Ugyanakkor a megszemélyesített völgy jelentheti 
az otthont is, s így válik a vers egyben a hazaszeretet szép vallomásává 
is. A költő  innen indult el, és ide tér mindig vissza. 

A költeményből a merengő , az emlékező  költő  hangját halljuk. A 
versben a lassú, de biztos elmúlás muzsikál. Erre utalnak a gyakori 
sorátlépések is. Mégis úgy gondoljuk, hogy a költő  a verset vigaszul írta 
az embereknek, bizonyítva, hogy a halál mellett vannak örömteli pilla-
natok is, mint amilyen egy új, reményekben gazdag élet kezdete. 

Bodor Bernadett, Fert=er Szilvia, Tóth Olga 
Veljko Petrovi ć  Gimnázium, Zombor 
IV. osztály 

* 

„Az ellentétek diadala" — így jellemezhetnénk egy gondolattal e 
költeményt. Az élet és a halál örök harcának költ ői kifejezését fedez-
hetjük fel abban, hogy a vers majdnem minden egysége ezen két véglet 
kihangsúlyozásával van átitatva. 

A költő  születésének időpontja — november 2-a — tökéletes táptalajt 
nyújt a költőnek arra, hogy megalkossa lét-versét. A halottak napjának 
(november 2.) szimbóluma végigvonul a versen. 

Ha globálisan nézzük a születés fogalmát, hajlamosak vagyunk álta-
lánosítani, és ezzel az új élet jelent ősége elvész. Csak az egyén szintjén 
jövünk rá, mily lényeges esemény is ez. A születés az ember halállal 
szembeni daca. 

A vers elején a költő  elénk tárja a halottak napjának búskomor és 
egyben mégis ünnepélyes képét: a mély, már-már zavaró csendben 
egyszerre észrevesszük a temet őben pislákoló gyertyákat, melyeket a 
puszta népe gyújtott, s akik a Golgotán imádkoznak. Majd megkondul 
a harang (mely egyben a költő  születését is jelképezi), és a környez ő  
falvakban levő , mindeddig szilánknyi gyertyalángok egyszerre hatalmas 
fénycsóvákká növik ki magukat. Igy a szomszéd falvakban lángoló tüzek 
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egyfajta védelmet nyújtanak a költ ő  falvának, és magának a költőnek 
is, a falvak közösségét jelképezve e módon. Ugyanakkor ennek a képnek 
kissé félelmetes, rejtélyes hatása is van: amint a lángok a költ ő  által 
megjelölt völgy felé tornyosulnak, melyben az anya szenved. 

Amint lelki szemeink előtt materializálódik a világban oly keveset 
jelentő  falu, abban a pillanatban észrevesszük a parányi település és az 
oly nagy fogalmak (lét, halál, születés) közötti ellentétet. 

A következőkben közelebb kerülünk a születés helyszínéhez, ahhoz 
a helyhez, ahol a mély téli szomorkodás, gyász közepette a csecsem ő  
felsírásával megtörik a nyomasztó légkör. Ez egyben a Remény szüle-
tését is jelképezi. 

Elénk tárul a szenvedő  anya sápadt arca, amint küzd az új életért. 
Ekkor újabb ellentét rajzolódik ki, amint a csecsem ő  és az anya sikoltása 
szervesen összefonódva belehasít a gótikus, talán már haláli csendbe. 

Rádöbbenünk arra, hogy az élet, a remény, a legváratlanabb, legke-
vésbé valószínű  helyeken csillan fel (ebben az esetben a párás, sötét 
völgyben, halottak napján). 

A versben feltűnő  meleg tenyér szimbólum erej ű , kifejezi, hogy a 
mostoha körülmények forgatagában is felt űnhet a segítség, a fordulat. 

Elemzés közben, a magas és mély magánhangzók arányát keresvén, 
egyik pillanatban már-már azt hisszük, hogy a mély, búskomor magán-
hangzók fognak diadalmaskodni, de a következő  pillanatban már a 
magasak, a bizonyos értelemben pozitív magánhangzók kerekednek 
felül, mindez megteremti a vers egységét, s ugyanakkor az ingadozó 
kedélyállapotokról tesznek tanúságot. Lüktetés, hullámzás érzékelhet ő , 
mely talán a vajúdásra utal. 

Az ölelkező  rímképletet figyelve azt mondhatjuk, hogy ezek a rímek 
az élet egyik legszeretetreméltóbb jelenetér ől, az ölelésről tanúskodnak: 
amint az anya lüktet ő  kebléhez emeli a csecsemő t. 

Illyés verse megteremti az olvasóban a katarzist, ugyanis olyan jele-
netek képezik a magját, melyek minden szívet megdobogtatnak, és 
mindannyiunkhoz közel állnak: „Fönt sírás, tompa jaj, harangszó / és 
lentről a völgy, mint meleg / tenyér fölnyujt vigaszul egy csöpp / sikongó 
életet." 

Sípos Attila, Szilágyi Miklós 
Todor Dukin Gimnázium, Óbecse 
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Magáról Illyés Gyuláról mindenkinek a Puszták népe című  könyve, 
a puszta — az illyési puszta —jut először eszébe. Az illyési puszta emberei, 
mely Petőfi népének amolyan „meghazudtolása", bemutatása a nép —
a pusztán kívül élő  többi ember — és az Isten által elfeledett világnak, 
életközösségnek és módnak. Egyedüli érv, mely talán Pet őfiék mellett 
szólhat, ha egyáltalán szükségesnek véljük védelmezésüket, s amely 
Illyés munkásságát is méltatja, egy érv, a múlt értékeib ől merítve: Petőfi 
és Arany nagysága után visszahozta a humort és a realisztikus epikát 
irodalmunkba. Mert gondoljunk csak legfőképpen verseiben felbukka-
nó, felsejlő  mondanivalójára, a zsellérség ezeréves sorsára, a reményte-
lenségre, és ezzel együtt a fásultságra, ő  mégis vallja és vállalja, hogy 
odatartozik (Elégia, Nem menekülhetsz). S ahogyan ezt a költő  látta, 
meglátta, átérezte, úgy ír talán Zas Lóránt Erdély című  versében, melyet 
Wass Albertnek ajánlott: „Választott az, akinek hegyei vannak, / akiknek 
csillag-indájú égboltot / adott az Úr, hogy alatta őrizze a / csendet, 
patakok ficánkolását." 

„Ez az / a nép, amelyr ől megfeledkezni látszik / az Isten, fellegeib ő l 
esőkkel veri, verejtékesen pácolja, hogy / inas, szó-szítta tenyerében 
szárnya- / szegett madárként melegítse, ha nagyon / elfárad." 

Ez az a nép, melynek szülöttje ő  — annak ellenére, hogy nem voltak 
tudatában sorsának, képességeinek fogantatása pillanatában. Így 
mégis — csak — egy sápadt n ő , egy egyszerű  pusztai asszonya szülője, 
nevelője. 

A cím hallatán első  asszociációnk Csáth Géza Találkoztam anyámmal 
című  novellájában elhangzó „nagy sóhaj"-ra vonatkozhatna; ellenben a 
jelenlegi irodalmi jártasságunk arra késztet, hogy ezzel az egy „felnyög ő  
kínnal" ne elégedjünk meg, s vegyük szemügyre Esterházy Péter Egy 
nehéz nap éjszakája című  írását, mindezt csak amolyan ellentétek és 
párhuzamos gondolatsíkok mesterséges létrehozása végett. A posztmo-
dern írásban maguk a tények és az azokban rejl ő , velük ütköző  érzelmi 
felindulások adják meg a szülésnél lejátszódó feszültséget, kínt. Az Egy 
sápadt nő  egy kis szobában ... című  versben a költő  a ritmust egyfajta 
prédikáció-, megéneklésszer űen oldotta meg, nevezhetnénk ezt egy „illyési 
ájtatos-ökör" lüktetésének is. Megfigyelhetjük, hogy a szakaszok els ő  
sorainak értelmezése, kifejtése (ez a további három sort takarja, 
versszakonként) adja a vers ritmikusságát, emellett a vers másik szer- 
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kezetét szervező  egysége, a rím (abcb, kivételt képez az els ő  versszak 
— abab) is hozzájárul a lüktet ő , esetenként monotonságot megkívánó 
összhatáshoz. 

Magát a tematikát tekintve, a születés fontosságát ellensúlyozza 
(most itt a fontosság fogalmát kell kiemelnünk) a puszta fogalma, s 
ennek fokozása a kiürült puszta, a halottak napi puszta. Már a vers 
elején kiütközik a halál és a szülés fogalmának ellentéte és párhuzamos 
történése („halál diadalra”, „váratlan sikoltás"), a halott és a születend ő  
közvetett párharca. 

A költő  hang- és fényhatásokkal, ezek ironikus játékával közelít 
a távoli, a pusztát körülvevő  sírhantok, s egyúttal a lángtemető  fejfái 
felől, a harang kongó és visszhangzó rejtelmétől ama pici házig, az 
oltár felé. Ebben az összképben egy rituális jelenet, jelenség is fel-
tűnik, melyet a térdepl ő  emberek képeznek; imáikat mormolva a 
dombtetőn veszik körül a szentélyt, ezzel is valami „barbárságot" 
kifejezve. (Mindezt az els ő  három versszak tárja elénk.) A negyedik 
versszakot külön szerkezeti egységként kezelhetjük. Itt jelenik meg 
teljességében a költő i én: „Elképzelem a téli tájat / és azt az éjszakát", 
ebben a szakaszban fejezi ki tisztán anyja kínjait, szülését, itt leshe-
tünk egy pillanatra be a házba. Az ezt követ ő  (befejező) három 
versszak szintén a küls ő  és körülvevő  zajokat, színeket, az ezt kifejez ő  
benyomásokat élteti. A misztikus hangulat, a szülés szempontjából 
tekintve a halottak napi szertartás, maga a temet ő  „lakosai és láto-
gatóinak" megjelenítése mennyiségben túlsúlyban van a születés tör-
ténéséhez viszonyítva. Így a „komor hegytet ők /ormán villogó koro-
nákként / lobogó temet ők", a „halál diadalra", halmozás fokozza, 
késlelteti ennek bekövetkezését, s mint felülemelked ő  tekint alá a 
nyögő  asszonyra, majd a „váratlan sikoltás" a „sikongó élet", a vigasz 
tornyosul mindez fölé, s az összes gyertya kialudt volna, úgy ontja 
magából a varázst, a feloldozást, a csöpp fénysugárt az újszülött. 

Illyés ebben a költeményében az egyszer ű  szülést, beleszületést tárta 
elénk, emellett édesanyja emlékét szerette volna versben megjeleníteni. 
Amint azt az elején megemlítettem, a szül ők, a puszta népe nem sejt-
hette, hogy kit tart kezében, kit őriz, ellenben a völgy magasba emelve 
mutatta be, mint az ősi kultúrákban azokat, akik vezérnek születtek. 
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Illyés a puszta népének elhivatott védelmez ője volt, nemcsak alkotásai-
val, politikai tettei is bizonyították ezt. 

Satus Áron 
Svetozar Markovié Gimnázium, Szabadka 
IV. 5 osztály 

Egy gazdag, robusztus és mégis komplikált, senkit sem követő  köl-
tőegyéniség áll most előttünk. Verseiben különös, nagyon komoly han-
gon beszél hozzánk. Lírájában gyakori téma a szül őföld, a puszta, a 
gyermekkori élmények. Ezek nem giccses versek, szirupos íz ű  vissza-
emlékezések, amelyek divatosak voltak az akkori polgári költészetben. 
Az ő  lírájának az alapja a földszagú élmény, születési helyének és az 
ott eltöltött gyerekkornak reális ábrázolása. „O tulajdonképpen intel-
lektuális költő , akinél a rácegrespusztai szénaillat és a párizsi latin—fran-
cia kultúra tökéletesen és harmonikusan egybeolvad verseiben" — írja 
róla Bálint György. Strófái súlyosak, de formailag és gondolatilag egy-
szerűek. Ilyen költeménye az Egy sápadt nő  egy kis szobában ... című . 

A versben visszaemlékezik a születése napjára, arra a novemberi 
napra, amikor a szegényes kis pusztai cselédházban az anyja a szobács-
kában világra hozta őt. Gondolatilag a vers szabályos négysoros 
versszakokra osztható. Az elején megállapítja, hogy semmi különös nem 
történt a pusztán, nem volt sem öröm, sem riadalom, amikor ő  megszü-
letett. Most már felnőttként tudja, hogy „váratlanul, hivatlanul" szüle-
tett, mert a pusztán családtervezés, születésszabályozás még nem volt. 
A szürke novemberi napok között azonban nem átlagos hétköznap az 
ő  születésnapja, hanem halottak estéje, november másodika. Ezt az 
ünnepet a pusztai és a falusi nép nagy tiszteletben tartja, ilyenkor 
emlékezik az elhunytakra. A második versszak elején pontosan megha-
tározza a költő, hogy halottak napján este, amikor a korai sötétségben 
a sírokon apró gyertyafények lobognak, akkor hozta világra az édesanyja. 
Sokfelé szokása sírokra helyezett virágok mellett gyertyát gyújtani az 
elhunytak emlékére. Megható látványt nyújt ilyenkor estefelé minden 
temető , amint a tengernyi apró gyertya csendesen pislákol szentjános-
bogárként világítva a h űvös novemberi éjszakába. Ilyenkor az élő  hoz-
zátartozók sötétedésig térdelnek és imádkoznak a sírhantok mellett. 
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Rácegrespusztán a temet ő  dombtetőn található, „fejfák tövén a puszta 
népe / künn térdepelt a dombtet őn". Mire megszólalt az esti harangszó 
a szomszéd falusi templomban, a temet ők fénylettek a rengeteg ég ő  
gyertyától. A költő  ezt most emlékezetében úgy éli meg, minthogyha 
őrtüzek lettek volna a sírokon lobogó gyertyák. Amíg a dombtet őn 
világította temet ő , addig lent a völgyben egy szegényes kis szobácskában 
megkezdődött egy fiatalasszony vajúdása. Most, felnőtt férfiként képzeli 
maga elé a költő  azt az éjszakát és a novemberi tél eleji tájat. Megjelenik 
előtte a fájdalmaktól sápadt fiatal nő  képe egy homályos kis szobában, 
amelyet kívülről körülvesznek a környez ő  dombokon világító temetők, 
mint valami fénykoszorú. 

A következő  versszakban a költő  szembeállít] a a halált és a születést. 
A világító temetők fénye a halált szimbolizálja, ugyanakkora kis pa-
rasztszobában új élet születik. A váratlan sikoltása vajúdó édesanya 
fájdalmát jelzi, amikor újszülöttnek ad életet. A kívülr ől beszűrődő  
temetői gyertyafény pedig „a halál diadalra". Megkapó az olvasó szá-
mára ez a csodálatosan szép ellentét, a halál és a szület ő  élet szembe-
állítása. Ez az ellentét tovább folytatódik az utolsó versszakban, amikor 
a költő  megállapítja, hogy a temetőkből érkező  sírás, jajgatás hangfosz-
lányaival szemben egy édesanya egy szület ő  életet kínál fel, mintegy 
ellenpólusként. A költő  lelki szeme előtt ez úgy jelenik meg, minthogyha 
egy meleg tenyér kínálna fel a völgyb ől egy új életet az esti harangszó 
és a halálra emlékeztet ő  temetői fényekkel szemben: „Fönt sírás, tompa 
jaj, harangszó / és lentr ől a völgy, mint meleg / tenyér fölnyujt vigaszul 
egy csöpp / sikongó életet." 

Ez a vers több a költő  részéről, mint elégikus hangú visszaemlékezés 
születése estéjére. Ez a költemény az élet gy őzelmének a hirdetése a 
halál felett. A dombtet ők temetőibő l kísértetiesen világító gyertyafények 
és az esti harangszó a halált juttatja mindenki eszébe, de ugyanakkor a 
völgyben, a kis parasztszobában, a születend ő  csecsemő  az élet folya-
matosságának a szimbóluma. Hiába van halottak napja, ha egy élet 
világra kívánkozik, az meg is fog születni. Az élet er ősebb a halálnál. 
Nem mindenki számára gyásza halottak napja, mert amelyik családban 
új élet születik, ott a gyász hangulatát elnyomja a születend ő  csecsemő  
felsíró hangja, és ez akaratlanul is boldogságot, örömet jelent a család-
tagok részére, még akkor is, ha nem várták a kis jövevényt. A hangsúly 
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ugyanis nem azon van, hogy várnak vagy nem várnak egy csecsem ő t, 
hanem azon a tényen, hogy egy újszülött új életet, eggyel több embert, 
az élet folytonosságát jelenti. 

Verstanilag tekintve a szöveg rövid sorokból épül fel, amelyek ugyan 
formailag nem oszlanak versszakokra, de a költ ő  úgy rendezte gondo-
latait, hogy szabályos négysoros versszakok bontakoznak ki. Keresztrí-
mek találhatók a verssorok végén, amelyek tiszta, egyszer ű  zeneiséggel 
csengnek össze. Nem akad benne olyan sor, szó vagy kép, mely csak 
véletlenül van ott, amely mással volna helyettesíthet ő. Gondolatai ke-
ményen összefonottak és tömörek. És emellett nem is lehetne maibb, 
modernebb a költemény. 

Bálind Mónika 
Gimnázium, Zenta 
IV. c osztály 

Illyés Gyula Egy sápadt nő  egy kis szobában ... című  költeménye, 
amely a költő  Szálló egek alatt című  verseskötetének bevezető  verseként 
jelent meg 1935-ben, szerkezetileg és tartalmilag három részre tagoló-
dik. Első  tizenkét sora egyetlen körmondatban tárja elénk azt az 1902. 
november 2-ai napot, amikor „halottak esteién" a dombtet őn, a teme-
tőkben gyertyát gyújtotta „puszták népe" a halottak emlékére. A 
következő , ugyancsak négyes tagolású tizenkét sor viszont a völgybe, 
egy kis házba vezet el bennünket, ahol benn „egy sápadt n ő" vajúdik, 
miközben kinn, fenn a „lobogó temet ők"-ben a halál üli diadalmát. A 
vers utolsó négy sorában a fenti sírás és jaj felett mégis a lenti „sikongó 
élet" diadalmaskodik. 

Ha Illyés költeményének lényegét szeretnénk megragadni, akkor épp 
erre a hármas szerkezetre érdemes odafigyelnünk, hiszen benne tarta-
lommá válik az élet mozgástörvénye: a tétel, az ellentétel és ezeknek 
feloldása a zárótételben. Szerkezetileg, amint már szóltunk róla, a tétel 
vagy tézis az első  három versszakban bontakozik ki (a halál ünnepének 
külső  megnyilvánulásai), erre válaszol a következ ő  három strófában az 
ellentétel vagy antitézis (a vajúdó anya „kínra szédülése"), a zárótételt 
vagy szintézist pedig az utolsó négysoros strófa öleli fel, amikor a fenti 
sírást, tompa jajt, harangszót „egy csöpp sikongó élet" vigaszként el- 
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nyomja. A költő  számára tehát születésnapját most már mindiga szü- 
letésnapi öröm és a sírokon gyújtott gyertyák kett ős fénye ragyogja be. 

Egyszerre szomorú és felemel ő  a költő  és mindannyiunk világrajöt-
tének ez a sajátos kett őssége: halál és élet, élet és halál, fent és lent, 
lent és fent, jaj és öröm, örvendezés és sírás ellentéte. A költ ő  üzenete 
a kettősség ellenére is egyértelmű , hiszen „téli tájban" „a völgy, mint 
meleg / tenyér fölnyujt vigaszul egy csöpp / sikongó életet". 

Más megközelítésben akár tájversnek is felfoghatjuk Illyésnek ezt a 
szép költeményét, amelyben a költ ő  a novemberi éjszaka ige alól szól 
valami mindent felemel ő , szívszorítóan tiszta világról, annak „testvér-
őrtüzeiről", „a komor hegytetők / ormán villogó koronákként / lobogó 
temetők"-rő l, fénylő , tovaszálló emlékekről, amely mögött a szív őszin-
tén dobog, bár bizonyos távolságtartás megállapítható: „Nem volt ria-
dalom a pusztán, / amikor megszülettem én / váratlanul, hivatlanul tán / 
halottak estelén ..." 

Hajnal Anna 
Gimnázium, Zenta 
IV. c osztály 

Illyés Gyula, habár élete folyamán sokszor került távol otthonától, 
mégis ifjúságától mindhaláláig úgy tartotta magát, minta puszták paraszti 
népének fia. A magyar Dunántúlnak egy uradalmi pusztáján élt tizenegy 
éves koráig, s ebben a versében is ennek az ismer ős tájnak a képe jelenik 
meg, és az a novemberi nap, amikor megszületett. 

„Nem volt riadalom a pusztán" — kezdi a költeményt, s ezzel azonnal 
érzékelteti, hogy azon a szegényes tájon, ahol a világra jött, semmi 
szokatlant nem jelent egy ember születése. Viszont a sokgyermekes 
családokban vagy a nagy szegénységben néha „váratlanul, hivatlanul" 
érkezik az új élet. 

Mindenki el van foglalva a saját kis gondjaival, hétköznapjaival, 
ünnepeivel. Így van ez akkor is, halottak napján, mikor a nép a falvak 
magas sírkertjeiben, a fejfák tövén künn térdepel a dombtet őn, és 
imádkozik. Ezzel bontakoztatja ki Illyés Gyula azt a hatalmas ellentétet, 
amely az egész költeményt áthatja, és amely minden versszakban meg-
jelenik. A fent és a lent, a hegytet ők és a völgy ellentétéből eljut a 
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végsőkig, a születés és a halál ellentétéig, s egyben ezek titokzatos 
összefonódásáig. 

A verssorok közül kicsendül az ősök és az elődök iránt érzett hatalmas 
tisztelet és a magyar pusztai nép reménye és hite valamiben, ami bé-
kességet adhat a megfáradt szíveknek. 

A költemény szavaiból mély szomorúság árad. Ahogy Illyés Gyula 
édesanyját sápadt nőként említi, aki a szülés kínjaira szédül a völgyben, 
egy kis házban, egy kis szobában, keserűség fog el bennünket. Egyáltalán 
nem gondolnánk, hogy itt valami örömteli dolog fog történni, azt, hogy 
egy ilyen nagy ember születik a világra. Misztikus, ahogyan a költ ő  
elképzeli a „téli tájat és azt az éjszakát", amelyen megszületett: „s körül 
a komor hegytetők /ormán villogó koronákként / lobogó temet ők". 

Megfoghatatlanok s egyben tragikusak ezek a képek. Ezután a m ű  
tetőpontja: „körül a halál diadalra". Megrázó felismerés! Talán tényleg 
nincs tovább? A halál legyőzi az életet? A rossz a jót? Értelmetlen a 
lét? — sorakoznak a kérdések a szinte kísért ő  ünnepélyen. 

Ám egyszer csak, ebben a pillanatban, a messzi távolból felhangzik 
egy kis sikoltás, egy pici hangocska — a válasz. 

Tehát mégis van felelet az emberek elkeseredettségére, kilátástalan-
ságára, s ez a remény, a hit abban, hogy van értelme: „és lentr ő l a völgy, 
mint meleg / tenyér fölnyujt vigaszul egy csöpp / sikongó életet". 

Illyés Gyula evvel a különös hangulatú és egyben páratlan költemé-
nyével már lassan fél évszázada késztet bennünket gondolkodásra. 

Tari Ibolya 
Gimnázium, Zenta 
IV. e osztály 

* 

1902. november 2-án a puszta csöndes volt. Ez a találkozások id ő -
szaka, találkozása múlttal, az emlékekkel, a halállal. 

Az élet az utcákból, a házakból, a kormos és párás konyhákból "a 
temetőbe költözik. Minden, de minden új fényt kap, elt űnik minden 
érdek, cél, s ami marad, csak a nyugalom, áhítat, szeretet. A színek a 
ruhákról szinte varázslatos módon átvándorolnak a virágokra, azok 
pedig megpróbálják elfedni a sírok nyomasztó hangulatát. 
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Csak csönd és némaság és titokzatos gyertyafény és hátborzongató 
harangszó. Ez a napa halottak napja, a nap, amely nem az életr ől szól. 
Vagy mégis?! 

„egy sápadt nő  egy kis szobában", míg a „puszta népe künn térdepel 
a dombtetőn" „szédült nehéz kínra". Ezekkel a központi sorokkal vall 
születéséről a költő , ezt olyan dallamossággal teszi, hogy szinte észre-
vehetetlenül átsiklik a szavak valódi jelentése fölött. 

„egy sápadtnő  egy kis szobában" életet adott egy gyerméknek, amikor 
künn a halál tartotta kezében az emberek gondolatait. A fönt és a lent 
ellentéte, két teljesen elkülönül ő  világ. 

Halottak napja nem hétköznapi időpontja egy nem hétköznapi ember 
születésének. Talán a sors durva iróniája, talán kiváltságos szerep egy 
küldetésre. 

A költő  is érezhetően furcsának, szokatlannak, különlegesnek és 
mégis csak egynek tartja születését a sok között. 

Egyre fokozza az ellentéteket a „komor hegytet ők /ormán villogó 
koronákként / lobogó temetők" által árasztott hangulat és a kis szobában 
uralkodó várakozás és feszültség között. 

Az egészen szabályos rímképlet az els ő  versszak után megváltozik, 
már nem mutat olyan belső  nyugalmat. A költőnek nem könnyű  egy 
ennyire bonyolult mondanivalót lehetőleg úgy szavakba önteni, hogy az 
visszaadja, ha nem is teljesen, azt a hatalmas érzelemfolyamot, amit az 
élet kezdetéhez fűződő  gondolatok váltanak ki bel őle. 

A költő  tisztán látja helyzetét, ő , minta „puszta gyermeke" nem 
véletlenül jött pontosan halottak napján a világra: „a völgy, mint meleg / 
tenyér fölnyujt vigaszul egy csöpp / sikongó életet". 

A költemény bizonyos jegyeivel ars poeticának min ősül. „ ... egy 
sápadt nő  egy kis szobában" útnak indította úgy, mint ahogyan mindenki 
elindul, s mégis másként. Illyés Gyula hatalmas lüktetést adott e költe-
ményének lágy és vad, kellemes és kellemetlen jelz ők használatával 
(komor, nehéz, meleg, csöpp). 

Krizsán Hajnalka 
Gimnázium, Zenta 
IV d osztály 
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„Ha szülőföldemre gondolok, melyet rég elhagytam, nekem is egy 
kis vidéki ház jut eszembe. De csak a házra emlékszem, a két szo-
bácskára és köztük a földes konyhára. Udvara nem volta háznak. 
Ahogy a lekoptatott küszöbön legels ő  ízben átvergődhettem, tétova 
lépteim elé rögtön a végtelen világ terült. Pusztán születtem, egy 
magányosan álló házacskában ..." — írja Illyés Gyula Szülőföldem 
című  írásában. 

S éppen erről a házacskáról, szülőföldjéről, a pusztáról, s megszüle-
tésének körülményeiről ír az Egy sápadt nő  egy kis szobában ... című  
versében. 

Első  olvasásra úgy tűnhet, hogy a vers egy egészet képez. Azonban 
ha jobban megfigyeljük, rájövünk, hogy két részre osztható. A határvo-
nalat „A völgyben egy kis házban akkor szédült nehéz kínra anyánk" 
sorok után húzhatjuk meg. Az első  rész valósághűbb, minta második. 
Érzésem szerint a vers kezdetén a költ ő  úgy írja le a történteket, ahogyan 
azt mesélhették neki. Illyés nagy hangsúlyt helyez születése id őpontjára. 
Nem elégszik meg azzal, hogy elmondja, halottak esteién jött világra. 
Fokozni akarja mondanivalója hatását, ezért alkalmaz felsorolást: 
„halottak esteién, novemberben, halottak napján, gyertyagyújtáskor". 
A vers első  felében kizrólag ezzel foglalkozik. A szakasz utolsó 
soraiban először említi meg édesanyját, aki a völgyben egy kis házban 
akkor szédült nehéz kínra. Ezzel maga a történet le is zárult, de a 
költő  nem akarta ilyen egyszer űen befejezni a verset kizárólag a 
tényeket közölve. A vers itt fordulatot vesz, s megtudhatjuk, hogyan 
képzeli el Illyés azt az éjszakát. Újra visszatér a temet őhöz, s villogó 
koronával azonosítja. Úgy t űnhet, hogy ezzel a halál diadalára utal 
— ső t ezt ki is mondja — ám egy hirtelen fordulattal az élet kerekedik 
felül. A vers utolsó négy sorában — ellentétben az el őzőekkel — a 
költő  szürrealista elemeket tár elénk. Valami csodás képként jelenik 
meg, ahogyan „... lentrő l a völgy, mint meleg tenyér fölnyújt vigaszul 
egy csöpp sikongó életet". 

Azzal, hogy a vers egészén átvonul a halálmotívum, s utoljára mégis 
az élet kerül ki győztesen, remény ébred bennünk. A költ ő  azt sugallja, 
hogy legyenek a dolgok bármily sötétek, higgyünk benne, hogy végül 
majd a fény utat tör magának ott, ahol a legkevésbé várnánk. 
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Első  olvasás után nem éreztem úgy, hogy bármit is kaptam volna 
ettől a verstől. Ahhoz, hogy megértsem, valójában miről is ír Illyés, 
többször el kellett olvasnom. S most valahányszor újra ezt teszem, 
szívemet egyaránt szomorúság és öröm tölti be. 

Csordás Hargita 
Dositej Obradović  Gimnázium, Topolya 
IV. 4 osztály 

Kettősség húzódik végiga versen; a születés és a halál, az emberi 
életet befolyásoló tényez ők. 

A történet halottak napján játszódik, mikor az emberek görnyedve 
imádkoznak elhunyt szeretteik sírkeresztje mellett, mélyen emlékeikbe 
és a múltba burkolózva ködös szemekkel, mivel az id ő  már rég felszá-
rította könnyeiket. Ugyanebben az id őben egy másik helyen új élet 
kezdődik egy örömteli pillanat jegyében. Míg a többi embert az önsaj-
nálat és mindenekelőtt a múlt emészti, a jövő  egy újabb aprócska élettel 
gazdagodik. Szomorú, de ugyanakkor biztató hangulat uralkodik. A 
temető  mélyén magában siránkozó, az élet fájdalmába belefáradt em-
berek sóhaja vegyül a szület ő  gyermek sikolyával. Egy meghitt, de 
ugyanakkor szomorú „ünnep" hatalmassága árnyékol be egy gyönyör ű  
eseményt, melynek varázsa végül felülkerekedik a sok fájdalmon. 

A vers két végletet mutat be, mégpedig az élet árnyoldalainak egyikét, 
és egyik legnagyobb örömteli pillanatát. Ezzel igazolja, hogy így teljes 
az élet, ha mindkettő  jelen van. Minden rosszat át kell vészelni a jobb 
jövő  reményében, és minden jó után fel kell készülni a rossz jövetelére. 

Úgy érezzük, hogy a két véglet hadakozik egymással, és végül az élet 
kerekedik felül, jelentőségével elnyomja a halál zordságát. A befejezés 
optimizmusa próbálja ellensúlyozni azt a komorságot, amely szinte a 
vers egészén végighúzódik. Az utolsó sorok igazolják ezt a két állítást: 
„Körül a halál diadalra, / gyertyás, kísért ő  ünnepély / és lent egy váratlan 
sikoltás / a párás völgy ölén. / Fönt sírás, tompajaj, harangszó / és lentr ől 
a völgy, mint meleg / tenyér fölnyujt vigaszul egy csöpp / sikongó életet." 

A vers hiteles képet ad egy estér ől, mely világokat elválasztó ellen-
téteket hordoz magában. Keser ű  és szomorú hangulat uralkodik egészen 
az utolsó néhány sorig. 
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A mű  kiindulópontja nyugodt lelkiállapotot tükröz, ami kés őbb ne-
gatív irányban fokozódik, majd a halk els ő  soroktól eljutunk a hangos 
utolsóig, amely egyben megkönnyebbülés is. 

Már az első  sorokban megfogalmazódik a tartalom, a kés őbbiekben 
ezt részletesen vezeti végig. 

Az alkotás mondatai mélyen egymásba forrva alkotnak egy egészet. 
Szinte mindegyik gondolat az előzőből következik, így egyre jobban 
elmélyedünk a történetben. Az író a zord, hideg képeket is képes meleg, 
testvéries légkörben ábrázolni. 

Gyantát Adél 
Dositej Obradović  Gimnázium, Topolya 
III. 4 

„Keresd a csodát!" Illyés Gyula a hétköznapi egyhangúságban is 
megtalálja a csodát. Versei életer őt sugároznak, mert a természet moz-
dulatlanságát képzeletével ruházza fel. 

Illyés Gyula pályája kezdetén az avantgárd szellemében írt. Magával 
ragadták a századforduló változásai, de miután Párizsból hazaérkezett, 
vállalta a szép szószólójának szerepét. Feladatvállalásából következ ően 
úgy látta, hogy itt alkalmazhatatlan a szürrealizmus. Fokozatosan kiala-
kított egy egyszerűbb, világosabb, a nép képzelet- és gondolatvilágához 
közelebb álló stílust. Költészetében a tárgyak, a természet életre kelnek, 
és az így felidézett otthonosságban rejlik költői ereje. Ebben a versében 
kifinomult költőiséggel ábrázolja szülőhelyét, a Tolna megyei Ráceg-
respusztát. A táj, a puszta, a dombtet ő , a völgy valósággal életre kelnek 
leírásában. Emberi tulajdonságokkal ruházza fel a komor hegytet őket, 
a diadalmaskodó halált és az egész téli éjszakát. Így a nyugalmas téli táj 
többé nem mozdulatlan, hanem résztvevőként szerepel az emberi élet-
ben. Csend van a pusztán, novemberben a halottak esteién, a puszta 
népe a dombtetőn „kísértő  ünnepélyen" van. A gyertyalángtól villogó 
koronaként lobog a temető . Ezen az éjszakán egy sápadt n ő  is kínra 
szédült, és a fájdalom ölén megszületett az új élet. 

Egy olyan világban élünk, ahol bármerre tekintünk, szenvedést és 
rendetlenséget látunk. Gondjainkba merülve alszunk el, és kötelessé-
geink miatt nyugtalanul ébredünk. Sokszor csak elmúlást látunk, és a 
halál diadalra rettegést ültet szívünkbe. Félelmünk világtalanná tesz 
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bennünket, nem látjuk meg a kicsiny, reményt adó gyertyalángokat, az 
élet hírnökeit. E vers az élet diadalmát magasztalja. Az élet gy őzelmet 
arat a halál felett. Amíg nyugalom és csendes sötétség uralja a pusztát, 
váratlanul megszületik az új élet, a kisgyermek. November másodika az 
a nap, amikor az emberek elhunyt szeretteikr ől megemlékeznek, gyer-
tyát gyújtanak tiszteletükre. Ez a fájdalom napja, az elmúlás ünnepe, 
de az élet mégis vigaszt ad az embereknek egy új, sikongó élet képében. 
Egy gyertya elég, de a természet keze egy újat gyújt meg helyette: „Fönt 
sírás, tompa jaj, harangszó / és lentről a völgy, mint meleg / tenyér 
fölnyujt vigaszul egy csöpp / sikongó életet." 

A halál nem maradhat, mert az Élet körforgása örök. 
Emelkedik az árny keze, de vigaszul egy láng csúszik el ő , mely 

világossá és tisztává válik. A völgyről a sötétség fátyla felemelkedik, és 
a völgy a csöpp sikongó élet által megszabadul a sötétségt ől. 

Major Ágota 
SvetozarMarkovi ć  Gimnázium, Újvidék 
IV. 1 

* 

„Az életmű  kibontakozásához az életpálya alakulása is hozzásegítette 
az írót: a sajátos társadalmi fölemelkedés, hogy egyszerre lehetett otthon 
az alsó néposztályokban, de fentebb sem volt idegen, és kit űnő  tájéko-
zottságra tehetett szert a magas kúltúrában s már fiatalon a kor irodalmi 
és szellemi színvonalán állott ..." — olvasható Illyés Gyuláról a magyar 
irodalom történetében. 

A Tolna megyei Rácegrespusztán született író munkásságának során 
minduntalan visszatért szül őhelyéhez és népéhez. Több m űve ábrázolja 
családtagjai és a puszták népe sorsát. A pusztáról és a puszta népér ő l 
szóló alkotások közé tartozik az Egy sápadt nő  egy kis szobában .. . 
című  vers is. 

A költemény a puszta (leírása) bemutatása mellett egy érdekes élet-
halál viszonyt tár elénk. Az els ő  három versszakot olvasva elénk tárul 
a puszta bús, sötét képe. Az egész táj dermedt, nyugodt, csendes. 
Halottak napja. A sírok mellett térdelő  emberek is szinte beleolvadnak 
ebbe a teljesen mozdulatban képbe. Ezt a nyugodt hangulatot két dolog 
zavarja meg. A sok pici gyertyaláng és a harangszó. A gyertyalángok 
áttörik a sötétséget, a harangszó pedig megszakítja a csendet: „harang- 
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szókor, mikor a szomszéd / falvak magas sírkertjei / hirtelen testvér- őr-
tüzekként / elkezdtek fényleni." 

A természetszer ű  lét nyugalma és a harangszó, a sötétség és a fé-
nyesség jelképesen a halál jelenlétének megérzését állítja szembe a lét 
nagy kérdéseivel. A negyedik versszakban várásra kerül sor. A kép 
leszűkül, eltűnnek az emberek, a dombok, a „szomszéd falvak magas 
sírkertjei." Völgy és benne egy kis ház. Kett őjük leírásával a vers nem 
foglalkozik. E két dolog csak egy nagy esemény kereteként szolgál. 
Harmadik kép: a homályos kis házban egy asszony. Az ötödik versszak 
egy képzeletleírást mutat be, mely a hideg téli éjszakára és az asszony 
állapotára, kinézésére utal. Ha egybeolvasztjuk a három képet, egy 
negyedik kép fog keletkezni. A kis ház, körülötte a völgy, melyet magas 
hegyek és a „komor hegytet ők" vesznek körül. A kis ház és a lobogó 
temetők között ugyanaz a kapcsolat áll fenn, akárcsak a vers els ő  
részében a sötétség és a gyertyafények, a csend meg a harangszó között. 
A ház, melyben egy új élet kezd ődik, szemben álla magas, komor 
hegytetőkkel, és szintén az élet-halál viszonyt jelképezi. Erre a viszonyra 
ad magyarázatot az utolsó két versszak. A halál hatalmassága (hegyek 
s rajtuk lobogó temetők) egy pici életet ölel magába. 

Az egész vers ellentéteken alapszik, és az egész költeményt bús, 
egyhangú monotonitás szövi át. Ha a verset teljes egészében szemléljük, 
rájövünk, hogy valójában kört képez. A költemény adott térben és 
időben van, melyből az író nem tér el, és azért képez egy kerek egészet, 
mert az élet-halál ellentétére való utalással kezd ődik, és ugyancsak 
ennek a motívumnak a magyarázásával fejez ődik be. 

A költő  arra utal, hogy a halál közelségében megn őnek az arányok, 
a jelenségek. A vers nagy valószín űséggel egy ún. belső  lelki dráma 
gyötrelmes látomásainak gyümölcse. A hit, a túlvilág, a lélek halhatat-
lansága nem ad vigaszt és enyhülést a költ őnek. „A hit csak szomorú 
vendég nála, öreg koldus az Isten, megnyugvást nem ad." A halál az 
öregkor, a pusztulás gondolata elől az ifjúságban keres menedéket az 
ember. A költő  lelkébe minduntalan visszatér a gondolat: „Megtudtam, 
mi az élet, az egyetlen / s sírnék, ha tudnék, olyan érthetetlen, / hogy 
élek, s közben halandó vagyok!" 

Ágoston Dorotea 
Svetozar Markovié Gimnázium, Újvidék 
III. 1 
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Illyés Gyula ebben a művészien megszerkesztett költeményében saját 
születésének pillanatát idézi fel. 

E nem mindennapi eseményt állítja ellentétbe az elmúlás gondola-
tával. 

A versen végigvonuló dallamosság az élet gördülékenységét, ugyan-
akkor rövid voltát tükrözi. 

A téma komorságát játszi könnyedséggel hidalja át a ritmus elsöpr ő  
erejével. Az első  sorban megjelenő  puszta jelentős helyet foglal el 
minden egyes Illyés Gyula-műben. A költő  vallomása szerint ez a mint-
egy motívumként megjelen ő  szó nagy értéket rejt magában. Ez a kör-
nyezet, ahol az ember életének legszebb perceit töltheti el, bizonyára 
mindenki számára lenyűgöző . A vers ellentétekre épül. Egy gyermek 
világrajövetele mások számára talán hétköznapi: „Nem volt riadalom a 
pusztán, / amikor megszülettem én." Ezzel szemben a halottak tisztelete, 
a róluk való megemlékezés csendes ünneppé magasztosul: „gyertyagyuj-
táskor, amidőn / fejfák tövén a puszta népe / künn térdepelt a domb-
tetőn". 

Maga a vers hasonlatokra épül, ezek formálják igazán hatásossá a 
költői gondolatot: „s körül a komor hegytet ők / ormán villogó koronák-
ként / lobogó temet ők". 

A cím, amely újra felbukkan, egyszer ű , tömör, de mégis az édesanya 
iránti tisztelet és a végtelen, nemes szeretet sugárzik bel őle: „egy sápadt 
nő  egy kis szobában". 

Annyira elevenen jelenik meg előttünk ez a kép, hogy úgy érezzük, 
mi is részesei vagyunk az eseményeknek, ott állunk az ágy mellett, és 
egy puha ruhával törölgetjük a vajúdó asszony homlokát. 

A körülmény igazi mondanivalója az utolsó sorokban rejt őzik: az 
elmúlás és a születés közötti kapcsolat, amelyben a halál kerül — a 
megszokottal ellentétben — egy magasabb szférába, ahova az élet kicsiny 
fénysugár alakjában tud csak belopózni: „Fönt sírás, tompa jaj, harang-
szó / és lentről a völgy, mint meleg / tenyér fölnyujt vigaszul egy csöpp / 
sikongó életet." 

Gyenge Elvira 
Gimnázium, Zenta 
IV. d osztály 



1332 	 HÍD 

Illyés Gyulának ez a költeménye önéletrajzi jelleg ű , születésének 
körülményeiről szól benne. Már pusztán az a tény, hogy halottak napján 
jött világra, sajátos ellentmondást képvisel, és ezt a költ ő  igyekszik is 
kifejezésre juttatni. Megszületésekor „nem volt riadalom a pusztán", 
természetesnek és közönségesnek vették a dolgot, másrészt a puszták 
népe (amelynek Illyés Gyula külön könyvet szentelt) nem is tartózkodott 
otthon, a dombtetőn levő  temetőbe ment, hogy felkeresse halottait. Ki 
törődik ilyenkor egy sápadt n ővel, aki egy kis szobában vajúdik! 

A születés és a halál párhuzamba állításával a költ ő  mintegy kiemeli 
a maga világrajövetelét, amely így jelentőséget kap, ellensúlyozza „a 
halál diadalmát". Váratlanul, hívatlanul való megszületésekor harangszó 
csendült fel, persze nem az ő  tiszteletére, hanem az elhunytak lelki 
üdvéért. Másrészt a költő  születése a gyertyagyújtással is egybeesett, de 
erre a felvillanásra az élők közül eltávozottak hozzátartozóinak akara-
tából került sor. A gyertyafény futót űzként terjedt ezen a nevezetes 
estén a temető  fejfái közt, sőt a szomszédos falvakba is átkerült, ahol 
„testvér-őrtüzek" kezdtek el fényleni, amikor megszólalta harang. Ezek 
a fények „kísértő  ünnepélynek" a jelzései, amely a halál tiszteletére 
gyűjti egybe az emberek tömegét. 

A fény fent van a dombon, tőle a temetők „villogó koronákként lobog-
nak", bevilágítva „komor hegytet ők ormát". Eközben lent, „a párás völgy 
ölén" váratlan sikoltás hallatszik, egy sápadt n ő  megszülte gyermekét egy 
kis szobában. Ez a sikoltás az élett ől jön, a születés jelzése, a halállal 
ellentétes folyamat megnyilvánulása. Avölgy hasonlattal egybekötött meg-
személyesítésként jelenik meg a költemény végén, a költő  meleg tenyérhez 
hasonlítja, amely a fenti hidegben síró, tompán jajgató tömegnek vigaszt 
nyújt azzal, hogy felmutat „egy csöpp életet". Ez a tenyér nyilván valakinek, 
embernek a testrésze, talán a bábaasszonyé, aki csendes diadallal emeli fel 
az újszülöttet bizonyságául annak, hogy egy sápadt n ő  egy kis szobában 
győzedelmeskedett a halál fölött, életet adott valakinek. Es nem is akár-
kinek. Annak a költőnek, akiben határozott küldetéstudat jut kifejezésre, 
aki költészetében törvényt mond ki, tanít és magyaráz, aki mesterien ötvözi 
egybe a polgári irodalom hagyományait a népköltészettel. 

Molnár Csikós Gábor 
Gimnázium, Zenta 
Iv. c osztály 
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Illyés Gyula a 20. század egyik kiemelkedő  lírikusa és írója. Ahogy a 
korabeli költők zöme, Illyés is kijárja a nyugati avantgárd irányzatok 
iskoláját, majd széles európai látókörrel rendelkezve mára húszas évek 
végén rátalál egyéni hangjára, s az egész magyar irodalom számára oly 
fontos mondanivalójára. Illyés különös ötvözetét teremti meg a népdal 
és a modern európai líra hatását egyként felmutató új, realista verstí-
pusnak. Tudatossága révén nemzedéke vezéregyénisége akkor, amikor 
a magyar vidék, els ősorban a szegényparasztság életét általában jellemz ő  
feudális életviszonyok írói-költői föltárása lesz a szívügye. Egyrészt ez 
az ambíciója csillan fel burkoltan a versben: „nem volt riadalom a 
pusztán, / amikor megszülettem én". 

A vers végig ellentétekre épül, a domb és a völgy, a tompa és az éles, 
a halál és az élet, a fönt és a lent ellentétére. 

A költeményben egy homályos szürke völgy tárul elénk, melynek 
peremén a dombokról a ködön át fény sz űrődik, a halottak napi gyertyák 
fénye, és a szomszéd falvak temet ői „testvér-őrtüzekként" gyúlnak fel 
a hűvös és nedves novemberi tájon. Egy misztikus kép tárul elénk. E 
szavak és sorok hallatán fekete kend ős asszonyok juthatnának eszünkbe, 
akik az élet terheitől megedződve nem sírnak már, csak „tompa jaj" tör 
föl szívükből. De a költő  egyetlen asszonyra gondol, aki „a völgyben 
egy kis házban" mégis élesen jajgat ezen a gyászos, ünnepi éjszakán: 
„egy sápadt nő  egy kis szobában". 

Hogy miért ezt a sort választotta a költ ő, ennek az ellentétekkel 
teljes, ám népies stílusából fakadóan egyszerű  versnek a címéül? A 
válasz egyszerű: szerette volna megtisztelni azt az asszonyt, aki a „gyer-
tyás, kísértő" ünnepélyen, a halál diadalmának napján, „a párás völgy 
ölén", „egy váratlan sikoltással" életet hoz a világra, amely élet életet 
hoz majd a feketébe öltözött nemzetnek. 

A költő  egy utolsó ellentéttel zárja a költeményt: „Fönt sírás, tompa 
jaj, harangszó / és lentről a völgy, mint meleg / tenyér fölnyujt vigaszul 
egy csöpp / sikongó életet". 

A versből másrészt Illyés azon törekvése mutatkozik meg, hogy 
miután hazatér Párizsból, a nép prófétájává váljék, a megtépázott, 
gyászoló népé, aki gyertyát gyújtva „fejfák tövén" térdepel, és a szét-
szaggatott és darabokra tört nemzet félig még vérz ő  sebeit ápolja. Az 
ő  vigasztalójuk szeretne lenni, és a mélyről, a semmiből, egy kis szobából 
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egy nagy sikoltással föltörni az igaz fényre, a dombokon ég ő  gyertyák 
fénye fölé, és utat mutatni az elcsüggedt puszta népének. 

Kecskés László 
Gimnázium, Zenta 
IV. c osztály 

Óriási lendületű  rövid és hosszú mondatokkal tör ráma vers els ő  
olvasás után. Azonban mindvégig a költő  temperamentumát és nem 
egyéniségét érzékelteti velem a vers hangulata, mindannak ellenére, 
hogy a költő  egyes szám els ő  személyben ír: „Nem volt riadalom a 
pusztán, / amikor megszülettem én ..." 

Ebben a versben Illyés az élet és a halál nagy kérdéseivel viaskodik, 
de egyszerűen és világosan, a nép képéhez és gondolatvilágához köze-
lítve. Kiérződik belőle a múlhatatlan vágya gyermekkor után, még akkor 
is, ha a halottak napi ünnep esti fényei jelentik és idézik ezt. Valószín űleg 
azért, mert gyermekkorában a halál távoli, megfoghatatlan. A halottak 
napján gyújtott gyertyák fénye, a sok virág, a harang hangja a gyermek 
számára nem a „halál diadalát kísért ő  ünnepély"-t jelenti, hanem csak 
egy vissza-visszatérő  rejtélyes, izgalmas ünnepet. 

A vers ellentétekre épül. A halottak napján megszületett gyermek 
magában hordozza az élet és a halál összefonódásának elkerülhetetlen-
ségét, de ellentétét is. 

Az új élet egy nagy csoda, boldogság és vigasz az emberek számára: 
„Fönt sírás, tompa jaj, harangszó / és lentről a völgy, mint meleg / tenyér 
fölnyujt vigaszul egy csöpp / sikongó életet." 

Arra gondoltam, hogy Illyés Gyulában volt-e akkora bátorság, hogy 
magáról azt gondolja, a puszta népének vigaszként jött a világra? Mert 
ha a vers első  mondata igazán személyes líraisággal kezd ődik, pedig úgy 
kezdődik, akkor felmerülhet ez a kérdés is. Mégis el őbb hinném azt, 
hogy a költő  szándéka egészen más volt. A mindenkori születés, meg-
újulás szépségére akarta felhívnia figyelmet. Az ötmondatos verset a 
körmondatosság jellemzi. Az els ő  tizenkét sorban a költ ő  körülírja 
születésének id őpontját. A második része az ellentét jeleként, „egy 
váratlan sikoltás", a gyermek megszületését hirdeti. 
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A versre jellemző  az elő legző , előrejelző  és összegező  finálé felé 
tartó építkezés. 

Illyés ebben a költeményben is igazolta, hogy lírája nagy intenzitású 
megfigyeléseket tartalmaz, és emellett képes kedélye tündökléseit-bo-
rulásait versre váltani. 

Öreg Anna 
SvetozarMarkovi ć  Gimnázium, Újvidék 
III. 1 

Az első  dolog, ami mára vers olvasása közben is feltűnik, az, hogy 
a költőpárhuzamot von az élet és a halál között, szembeállítja egymással 
a születést és az elmúlást. 

A cím csak egy kiragadott sora versb ől. Sokféleképpen értelmezhet ő , 
de ennyiből nem jövünk rá semmire, sőt, félre is értelmezhetjük: „Egy 
sápadt nő  egy kis szobában" —jelenthet betegséget, fogdát, és jelenthet 
egy egyszerű  helyzetleírást is. Később kiderül, hogy ez utóbbi az igaz, 
és egy fáradt, terhes n őről van szó. Ez a nő  szegény, és valamiért 
különleges. 

A vers felosztható különböz ő  részekre, de ezeket a részeket nem a 
versszakok vagy -sorok határozzák meg, s őt, nem is húzható éles határ-
vonal közéjük. Az első  rész az első  bekezdés is egyben. A költ ő  itt 
tudatja velünk, hogy miről ír. Már itt jelentkezik egy ellentét: a nyu-
godtság és a „váratlan" esemény. A költ ő  nem tudja eldönteni, hogy a 
csecsemőnek) jó-e vagy talán rossz, ha a világra születik, ezért írja: 
„hivatlanul tán". Az utolsó sor már bevezeti a második részt, amelyben 
leírja az időpontot és a helyszínt. Ez a második és a harmadik bekezdést 
öleli magába. A temetők teljes egészében megmutatkoznak el őttünk a 
gyönyörű  gyertyafényben. Annak ellenére, hogy a temet ő  önmagában 
halált és szomorúságot jelent, ez a tájkép szép és magával ragadó. 
Megjelenik itta tömeg: a puszta népe. Ez a tömeg inkább szomorú, 
mivel az őseik sírhalmánál álldogál. 

A harmadik részénél érünk az esemény tet őpontjára. Ez a negyedik 
és részben az ötödik bekezdés. Az eddigi bemutatás csak a lényeget 
nagy távolságból érintő  leírás volt. A dombtető , a temető  csak körülveszi 
a völgyet, ahol is az igazi esemény történik: egy terhes n ő  — az anya — 
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szülni készül. Találhatunk itt egy gyönyör ű  költői képet: „szédült nehéz 
kínra anyánk". Ettől kezdve indul az utolsó rész, ami a vers végéig tart. 

Három szembeállítás található itt: az els ő  a tömeg és az egyén, vagyis 
a puszta népe és az egy anya. A második, ami a lényegesebb, az elmúlás 
és a születés. A harmadik egyszerűen a fent és a lent, a hegy és a völgy 
szembeállítása. 

Jelzős szerkezetben gazdag az egész vers, ezen a részen még inkább 
kifejezettek. Ezek növelik az érzelmi hatást: komor hegytet ők, villogó 
koronákként lobogó temetők, kísértő  ünnepély, sikongó élet. Annak 
ellenére, hogy a költő  ünnepélynek mutatja be azt, ami fent történik, 
könnyen rájöhetünk, hogy ő  mégis jobban szereti a lentet. Jobban 
vonzódik a pusztájához, mint akármelyik hatalmas hegyhez. A hegyen 
van a temető, a temető  halál, és ez így már negatívumot sugároz. 

Az utolsó bekezdésben a születés csak úgy van feltüntetve, mint egy 
csöpp vigasz a halállal szemben. Végs ő  összesítésben a költő  azonban 
azt mondja, hogy minden kialudt élet után meggyúlhat egy új, és legalább 
annyi — sőt több — kezdet van, mint vég. 

Kocsicska Csaba 
SvetozarMarkovi ć  Gimnázium, Újvidék 
III. 1 

* 

A cím a költő  édesanyjára utal. A vers témája a költ ő  születése. 
A költemény egyetlen hosszú versszakból áll. Lassú ritmusát a hosszú, 

az egyik sorból a másikba áthajló mondatok eredményezik. Nyelvezete 
mindennapi, költőisége a szokatlan szórendb ől fakad. 

A vers három szerkezeti egységre bontható. Els ő  12 sorában az 
időhatározói mellékmondatok és értelmez ő  jelzők határozzák meg a 
költő  születésének idejét és egyben a vers áhítatos, halottak napi han-
gulatát is. A körülírások ugyanakkor utalnak a pusztára, a hagyomány-
tisztelő  pusztai népre is. 

A második részt bevezető  tényközlő  bővített mondat hétköznapisá-
gával rejti el a költő  önnön születésének csodáját, majd egy kapcsolatos 
mondatokból álló költői kép következik, amelyben a költő  képzelete 
elevenedik meg. A nominális részlet mozdulatlanságot sugallva érzékel- 
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teti az anya tehetetlenségét. A borongós hangulat a környezet komor 
leírásában jut kifejezésre. 

Az utolsó egységben folytatódik a költ ő  képzeletének munkája, a 
halottak napja gyertyás kísértő  ünnepéllyé, a halál diadalmává alakul. 
Az emlék kiszínezi a hétköznapi szavakból megalkotott valóságot: a 
hangulatfestő  szavak költői képpé állnak össze, majd egy metaforával 
érzékelteti a születés és a halál egységét. A m ű  legvégén megjelenik a 
fönt és lent ellentéte: a fönti világa gyász hordozója, míg a lenti az új 
születése, a megújuló világ. A völgy a befogadást, a melegséget asszo-
ciálja, mintegy vigasztalván ajánlva fel a jöv ő , az újrakezdés számára az 
újszülöttet. 

Dulka Gyöngyi, Juhász András 
Gimnázium, Zrenjanin 
IV. osztály 

A SZERKESZTŐ  JEGYZETE 

A Híd szerkesztősége felkérte a Vajdaság középiskoláiban tanító magyar 
szakos tanárokat, hogy Illyés Gyula nagysága és emléke el ő tt Egy sápadt nő  
egy kis szobában ... című  versének elemzésével segítsenek tisztelegni. Egyúttal 
köszönetet mondunk a következő  középiskoláknak: az óbecsei Todor Dukin, 
a szabadkai és az újvidéki Svetozar Markovi ć, a bácstopolyai Dositej Obrado-
vić, a zombori Veljko Petrovi ć, valamint a Zentai és a Zrenjanini Gimnázi-
umnak. 

B. I. 



SORSTALANSÁG 

KERTÉSZ IMRE 

Odakinn, az épület el őtt a nap egyenesen a járdára t űzött. Nagy volt 
a meleg, a lárma, a por meg a forgalom. A villamosok sárgák voltak, 
rajtuk hatos számjegy: így hát ez sem változott. Árusok is akadtak, furcsa 
süteményekkel, újságokkal, más egyébbel. Az emberek igen szépek 
voltak, s láthatóan mindnek dolga, fontos elfoglaltsága, mind sietett, 
nyargalt, futott valahová, lökdös ődve, különféle irányokba. Minékünk 
is — értesültem — a segélyhelyre kell tüstént jutnunk, ott a nevünket 
még azon melegében leadnunk, hogy legels őbben is pénzhez, iratokhoz 
— az élet immár elengedhetetlen tartozékaihoz jussunk. Ez a bizonyos 
hely — tudtam meg — épp a másik: a Keleti pályaudvar környékén lelhet ő , 
s mindjárta legelső  utcasarkon meg is szálltunk egy villamost. Bár az 
utcákat kopottasnak, a házak sorát itt-ott foghíjasnak, a meglév őket 
pedig megviseltnek, máshol hiányosnak, lyukasnak meg ablaktalannak 
találtam, az útvonalra körülbelül mégis ráismertem, s ugyanígy arra a 
térre is, ahol egy idő  múltán kiszálltunk. A segélyhelyet épp szemközt 
a, csakugyan, még eszemben lev ő  mozival, nagyobb, szürke, csúf köz-
épületben találtuk: udvara, előcsarnoka, folyosói máris tele emberekkel. 
Ultek, álltak, sürögtek-forogtak, lármáztak, fecsegtek vagy hallgattak. 
Sokan voltak szedett-vedett öltözékben, lágerraktárak, hadseregek le-
vetett holmijában, sapkájában, némelyek csíkos kabátban, mint én is, 
de már polgáriasan kicsípve is, fehér ingben, nyakkend ővel, hátul 
összekulcsolt kézzel fontos ügyekről tanakodva megint, méltóságtelin, 

Részlet a Nobel-díjas író regényéb ől 
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úgy, mint mikor ennekel őtte még Auschwitzba mentek. Egy helyen 
lágerek viszonyait idézték föl, vetették össze, máshol a segítség össze-
gének, mértékének a lehet ő  kilátásait taglalgatták, megint mások az 
ügymenetben véltek körülményeskedést, jogtalan kiváltságokat, mások-
nak az ő  kárukra való el őnyét, igaztalanságokat fölismerni, de egyetlen 
dologban mindenki egyetértett: várakozni kell, éspedig mindenesetre 
soká. Csakhogy ez engem igen untatott, s így aztán, vállamra véve a 
zsákomat, hamarost vissza az udvarra, onnan meg ki, a kapu elé ballag-
tam. Megint láttam a mozit, s eszembe jutott, ha jobb kéz irányban tán 
egy, de legföljebb két sarkot mennék, utamat — ha be nem csap emlé-
kezetem — a Nefelejcs utca keresztezné. 

A házat könnyen megtaláltam: megvolt, s miben sem különbözött az 
utca többi sárga vagy szürke, némileg roskatag házaitól — mármint ahogy 
legalábbis nékem tetszett. A h űvös kapualjban megtudtam a vén, sza-
márfüles névjegyzékből, hogy a szám is egyezik, és egész a második 
emeletre kell fölmennem. Lassacskán kapaszkodtam az avas, kissé sa-
vanykás illatú lépcsőházban, melynek ablakából a függ ő  körfolyosókra, 
odalenn meg a bánatosan tiszta házudvarra láttam: közepén némi gyep, 
no meg a szokott szomorkás fa iparkodott, csenevész, poros lombozattal. 
Szemközt bekötött hajú asszony sietett épp ki fürgén a porronggyal, 
máshonnan rádió muzsikaszava ért fülemhez, s valahol egy gyerek is 
bömbölt, de éktelenül. Amikor aztán kinyílt el őttem egy ajtó, igen 
meglepődtem, mivel oly hosszú idő  után egyszerre csak Citrom Bandi 
apró, ferde szemét láttam ismét magam el őtt, csakhogy ezúttal egy még 
eléggé fiatal, fekete hajú, kissé zömök és nemigen magas n ő  arcában. 
Hátrahőkölt kissé, bizonyára tán — véltem — a kabátom miatt, s hogy 
orromra ne találja csukni még valamiképp az ajtót, mindjárt kérdeztem: 
— Citrom Bandi itthon van-e? — Azt felelte: — Nincsen. — Kérdeztem, 
hogy most-e csupán, a jelen pillanatban, amire azt mondta, kicsikét 
megrázva fejét és a szemét is lehunyva közben: —Egyáltalán —, s csak 
mikor megint kinyitotta, vettem észre, hogy alulsó szempillái most egy 
kevéske nedvességt ől fénylenek. Kissé a szája is megvonaglott, s akkor 
hát azt találtam, legjobb mihamarább szedelk őznöm — hanem az elő -
szoba homályából egyszerre sovány, fejkend ős, sötét ruhás idős 
asszony került elő, s előbb még néki is mondanom ,kellett: — Citrom 
Bandit kerestem —, s ő  is mondta: — Nincs itthon. — Ó azonban azon a 
nézeten volt: —Jöjjön vissza máskor. Pár nap múlva talán —, s észrevet- 
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tem, hogy a fiatalabb nő  erre, de valami furcsa, elhárító s ugyanakkor 
mégis valamiképp erőtlen mozdulattal oldalt fordította kissé a fejét, 
miközben keze külső  oldalát a szájához emelte, olyasformán, mintha 
valamilyen kikívánkozó szót, hangot akarna tán elnyomni, magába 
fojtani mintegy. Aztán el kellett még mondanom az öregasszonynak: —
Együtt voltunk —; magyarázkodnom: — Zeitzban —, s valahogyan szigorú, 
már-már számon kérő  kérdésére: — És miért nem együtt jöttek haza? —
mentegetőznöm szinte: —Elváltunk. Én aztán máshová kerültem. — Azt 
is tudni akarta: — Vannak-e még magyarok odakint? —, s azt feleltem: 
— Hogyne, sokan. — Amire, bizonyos látható diadallal, azt mondta a fiatal 
nőnek: — Látod! — nékem meg: — Mondom mindig, hogy még csak most 
kezdenek jönni. De a lányom türelmetlen, ő  már nem akar hinni —, s 
már-már azt mondtam, de aztán inkább elhallgattam mégis, hogy az én 
nézetem szerint bizony ő  az értelmesebb, ő  ismeri Citrom Bandit jobban. 
Aztán még hívott: kerüljek beljebb, de azt válaszoltam, el őbb még haza 
is kell mennem. — Biztosan várják a szülei — mondta, s azt feleltem: —
Hogyne. — No akkor — jegyezte még meg — siessen, hadd örüljenek —, 
s azzal el is mentem. 

A pályaudvarhoz érve, mivel kezdtem igen érezni a lábom, no meg 
mivel a sok többi közt a régről ismert számmal is épp elibém kanyarodott 
egy, villamosra szálltam. Szikár öregasszony húzódott a nyitott peronon 
egy kissé félrébb, fura, ódivatú csipkegallérban. Hamarosan egy ember 
jött, sapkában, egyenruhában, és a jegyemet kérte. Mondtam néki: 
nincsen. Indítványozta: váltsak. Mondtam: idegenb ől jövök, nincsen 
pénzem. Akkor megnézte a kabátomat, engem, s azután még az öreg-
asszonyt is, majd értésemre adta, hogy az utazásnak törvényei vannak, 
s ezeket a törvényeket nem ő , hanem az ő  fölötte állók hozták. — Ha 
nem vált jegyet, le kell szállnia — volta véleménye. Mondtam neki: de 
hisz fája lábam, s erre, észrevettem, az öregasszony ki, a tájék felé 
fordult, de oly sértődötten valahogyan, mintha csak néki hánytam volna 
a szemére netán, nem tudnám, mért. De a kocsi nyitott ajtaján, már 
messziről nagy lármával, termetes, fekete, csapzott ember csörtetett ki. 
Nyitott inget, világos vászonöltönyt, a válláról szíjon függ ő  fekete do-
bozt, kezében meg irattáskát hordott. Miféle dolog ez, kiáltotta, és: — 
Adjon egy jegyet! — intézkedett, pénzdarabot nyújtva, lökve inkább a 
kalauznak oda. Próbáltam köszönetet mondani, de félbeszakított, indu-
latosan tekintve körbe: — Inkább némelyeknek szégyenkezniük kellene 
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— szólt, de a kalauz már a kocsiban járt, az öregasszony meg továbbra 
is kinézett. Akkor, megenyhült arccal, énfelém fordult. Kérdezte: —
Németországból jössz, fiam? — Igen. —Koncentrációs táborból-e? —
Természetesen. —Melyikből? — A buchenwaldiból. — Igen, hallotta már 
hírét, tudja, az is „a náci pokolnak volt egyik bugyra" — így mondta. — 
Honnan hurcoltak el? —Budapestről. — Meddig voltál oda? — Egy évig, 
egészében. - Sok mindent láthattál, fiacskám, sok borzalmat — mondta 
arra, s nem feleltem semmit. No de — így folytatta — f ő , hogy vége, elmúlt, 
s földerülő  arccal a házakra mutatva, melyek közt épp csörömpöltünk, 
érdeklődött: mit érzek vajon most, újra itthon, s a város láttán, melyet 
elhagytam? Mondtam neki: — Gyűlöletet. — Elhallgatott, de hamarosan 
azt az észrevételt tette, hogy meg kell, sajnos, értenie az érzelmemet. 
Egyébként őszerinte „adott helyzetben" a gy űlöletnek is megvan a maga 
helye, szerepe, „sőt haszna", és föltételezi, tette hozzá, egyetértünk és 
jól tudja, hogy kit gyűlölök. Mondtam neki: — Mindenkit. — Megint 
elhallgatott, ezúttal már hosszabb id őre, utána meg újra kezdte: — Sok 
borzalmon kellett-e keresztülmenned? —, s azt feleltem, attól függ, mit 
tart borzalomnak. Bizonyára — mondta erre, némiképpen feszélyezett-
nek látszó arccal — sokat kellett nélkülöznöm, éheznem, és valószín űleg 
vertek is talán, s mondtam neki: természetesen. — Miért mondod, édes 
fiam — kiáltott arra fel, de már-már úgy néztem, a türelmét vesztve —, 
mindenre azt, hogy „természetesen", és mindig olyasmire, ami pedig 
egyáltalán nem az?! — Mondtam: koncentrációs táborban ez természetes. 
— Igen, igen — így ő  —, Ott igen, de ... — s itt elakadt, habozott kissé — 
de ... nohát, de maga a koncentrációs tábor nem természetes! — buk-
kant végre a megfelel ő  szóra mintegy, s nem is feleltem néki semmit, 
mivel kezdtem lassan belátni: egy más dologról sosem vitázhatunk, úgy 
látszik, idegenekkel, tudatlanokkal, bizonyos értelemben véve gyere-
kekkel, hogy így mondjam. Különben is — kaptam magam a változatlanul 
ott levő, s éppen csak egy kissé kopárabbá és gondozatlanabbá vált 
térről rajta —, ideje leszállanom, és ezt be is jelentettem neki. De velem 
tartott, s egy árnyas, támlája vesztett padot mutatva arrébb, indítványoz-
ta: telepednénk oda egy percre. 

Először némelyest bizonytalankodni látszott. Valójában — jegyezte 
meg — most kezdenek még csak „igazán feltárulni a rémségek", és 
hozzátette, hogy „a világ egyelőre értetlenül áll a kérdés előtt: hogyan, 
miként is történhetett mindez egyáltalán meg"? Nem szóltam semmit, 
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és akkor egész felém fordulva, egyszerre csak azt mondta: — Nem 
akarnál, fiacskám, beszámolni az élményeidről? —Elcsodálkoztam kissé, 
és azt feleltem, hogy roppant sok érdekeset nemigen tudnék mondani 
néki. Akkor mosolygott kicsikét, és azt mondta: — Nem nekem: a 
világnak. — Amire, még jobban csodálkozva, tudakoltam t őle: — De hát 
miről? — A lágerek pokláról — válaszolta ő, melyre én azt jegyeztem 
meg, hogy erről meg egyáltalában semmit se mondhatok, mivel a pokolt 
nem ismerem, és még csak elképzelni se tudnám. De ő  kijelentette, ez 
csak afféle hasonlat: — Nem pokolnak kell-e — kérdezte —elképzelnünk 
a koncentrációs tábort? — és azt feleltem, sarkammal közben néhány 
karikát írva lábam alá a porba, hogy ezt mindenki a maga módja és 
kedve szerint képzelheti el, hogy az én részemről azonban mindenesetre 
csak a koncentrációs tábort tudom elképzelni, mivel ezt valamennyire 
ismerem, a pokolt viszont nem. — De ha, mondjuk, mégis? — er ősködött, 
s pár újabb karika után azt feleltem: — Akkor olyan helynek képzelném, 
ahol nem lehet unatkozni —; márpedig, tettem hozzá, koncentrációs 
táborban lehetett, még Auschwitzban is — már bizonyos föltételek közt, 
persze. Arra hallgatott egy kicsit, majd meg azt kérdezte, de némiképp 
valahogy már-már a kedve ellenére szinte, úgy éreztem: — Es ezt mivel 
magyarázod? —, s kis gondolkodás után az találtam: — Az id ővel. — 
Hogyhogy az idővel? — Ugy, hogy az idő  segít. — Segít ... ? miben? — 
Mindenben —, s próbáltam neki elmagyarázni, mennyire más dolog 
például megérkezni egy, ha nem is éppen fényűző , de egészében elfo-
gadható, tiszta, takaros állomásra, ahol csak lassacskán, id őrendben, 
fokonként világosodik meg előttünk minden. Mire egy fokozaton túl 
vagyunk, magunk mögött tudjuk, máris jön a következ ő. Mire aztán 
mindent megtudunk, már meg is értettünk mindent. S mialatt mindent 
megért, ezenközben nem marad tétlen az ember: máris végzi az új 
dolgát, él, cselekszik, mozog, teljesíti minden újabb fok minden újabb 
követelményét. Ha viszont nem volna ez az id őrend, s az egész ismeret 
mindjárt egyszerre, ott a helyszínen zúdulna ránk, meglehet, azt el sem 
bírná tán se koponyánk, sem a szívünk — próbáltam valamennyire meg-
világítani néki, amire ő , zsebéből közben szakadozott papirosú dobozt 
halászva elő , melynek gyűrött cigarettáit énfelém is idetartotta, de 
elhárítottam, majd két nagy szippantás után két könyékkel a térdére 
támaszkodva, így előredöntött felsőtesttel és rám se nézve, kissé vala-
hogy érctelen, tompa hangon ezt mondta: — Értem. —Másrészt, folytat- 
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tar, az ebben a hiba, mondhatnám hátrány, hogy az id őt viszont el is 
kell tölteni. Láttam például — mondtam neki — foglyokat, akik négy, hat 
vagy éppen tizenkét esztendeje voltak már — pontosabban: voltak még 
mindig meg — koncentrációs táborban. Mármost ezeknek az embereknek 
mindezt a négy, hat vagy tizenkét esztend őt, vagyis utóbbi esetben 
tizenkétszer háromszázhatvanöt napot, azaz tizenkétszer, háromszáz-
hatvanötször huszonnégy órát, továbbá tizenkétszer, háromszázhatvan-
ötször, huszonnégyszer ... s mindezt vissza, pillanatonként, percenként, 
óránként, naponként: vagyis végig az egészet el kellett valahogy tölte-
niök. Megint másrészt viszont — fűztem tovább — épp ez segíthetett 
őnékik is, mert ha mindez a tizenkétszer, háromszázhatvanötször, hu-
szonnégyszer, hatvanszor és újra hatvanszornyi id ő  mind egyszerre, 
egyetlen csapással szakadt volna nyakukba, úgy bizonyára ők se állták 
volna — mint ahogy így állani bírták — se testtel, sem aggyal. S mivel 
hallgatott, hozzátettem még: —Így kell hát körülbelül elképzelni. — Ő  
meg erre, ugyanúgy, mint el őbb, csak Cigaretta helyett, amit id őközben 
eldobott már, ezúttal az arcát tartva mind a két kezében, s talán ett ő l 
még tompább, még fojtottabb hangon azt mondta: — Nem, nem lehet 
elképzelni —, s részemr ől ezt be is láttam. Gondoltam is: akkor hát, úgy 
látszik, ezért mondanak helyette inkább poklot, bizonyára. 

De aztán hamarosan fölegyenesedett, az órájára nézett, és megvál-
tozott az arca. Tudtomra adta: újságíró, mégpedig — mint hozzátette: — 
„egy demokratikus lapnál", s akkor jöttem csak rá, hogy egyik-másik 
szava kire is emlékeztetett már eddig is a távolból: Vili bácsiéra — ha, 
elismertem, annyi különbséggel, mondhatnám hitelességgel is, mint 
amennyit körülbelül, mondjuk a rabbi szavaiban, s kiváltképp a tetteiben, 
a makacssága mértékében tudnék fölismerni, ha például a Lajos bácsi-
éval vetném össze. Ez a gondolat juttatta egyszerre eszembe, eszmél-
tetett, most először tulajdonképp valóságosan is, a valószín ű , hamaros 
viszontlátásra, s így az újságíró mondókáját aztán már csak fél füllel 
követtem. — Szeretné — mondta — a találkozásunk véletlenjét „szerencsés 
véletlenné" alakítani. Indítványozta: írjunk cikket, indítsunk „cikksoro-
zatot". A cikkeket ő  írná, de kizárólag az én szavaim alapján. Így némi 
pénzhez is juthatnék, aminek bizonyára hasznát látnám az „új élet" 
kezdetén, habár — tette némileg szabadkozó mosollyal hozzá — igen 
sokat „nem ajánlhat fel", mivel a lap még új és „anyagi er őforrásai 
egyelőre csekélyek". De jelen pillanatban, így tartotta, nem is ez a 
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legfontosabb, hanem „a még vérz ő  sebek begyógyítása és a bűnösök 
megbüntetése". Mindenekel őtt is azonban „meg kell mozgatnia köz-
véleményt", eloszlatnia „fásultságot, közönyt, sót kételyt". A közhelyek 
itt mit sem érnek, az okok, az igazság feltárására van, őszerinte, szükség, 
bármily „fájdalmas megpróbáltatás" is szembenéznünk vele. Az én sza-
vaimban „sok eredetiséget", egészükben a kor megnyilvánulását, az id ők 
— ha jól értettem — valami „szomorú bélyegét" látja, ami „új, egyéni szín 
a tényanyagok fárasztó áradatában" — így mondta, és a véleményemet 
kérdezte. Megjegyeztem, hogy els őbben is a magam ügyét kéne elin-
téznem, de félreérthetett, úgy látszik x  mert azt mondta: — Nem. Ez már 
nemcsak a te ügyed többé. Mindnyájunké, a világé —, s mondtam neki, 
igen, de hát most már ideje volna hazamennem; akkor „elnézésemet" 
kérte. Felálltunk, de még tétovázni, valamit fontolgatni látszott. Nem 
kezdhetnénk-e vajon — kérdezte — a cikkeket egy fényképpel a viszont-
látás pillanatáról!? Nem feleltem semmit, s akkor, apró félmosollyal, azt 
a megjegyzést tette, hogy „az újságírót némelykor tapintatlanságra kény-
szeríti a mestersége", de hát ha nékem nincs ínyemre, a maga részér ő l 
nem kívánná „erőltetni". Aztán leült, a térdén fekete noteszkönyvet 
nyitott ki, s jegyzett valamit sebes kézzel belé, majd kitépte a lapot, s 
megint fölállva, nékem nyújtotta ide. Az ő  neve és szerkesztőségének 
címe van rajta, és „a közeli viszontlátás reményében" búcsúzik t őlem, 
mondta, majd meleg, húsos, kissé izzadt tenyerének barátságos szorítását 
éreztem. A véle való beszélgetést magam is kellemesnek, pihentet őnek, 
s őt magát is rokonszenvesnek és jóakaratúnak találtam. Még megvár-
tam, míg alakja elvész a járókel ők forgatagában, s aztán dobtam csak 
el a céduláját. 

Pár lépés utána házunkra ismertem. Megvolt, épségben, teljesen 
rendben. A kapualjban is a régi szag, a rácsos aknájában nyugvó rozoga 
lift meg a sárgára koptatott öreg lépcs ők fogadtak, s följebb, a lépcs őház 
egy bizonyos meghitt, sajátságos pillanatáról emlékezetes kanyarulatát 
is ott üdvözölhettem. Az emeletre érve, csöngettem ajtónkon. Hama-
rosan ki is nyílott, de épp csak annyira, amennyire a bels ő  zár, amolyan 
kampós retesz, rigli lánca megengedte, s meg is lep ődtem kissé, mivel 
efféle szerkezetre régebbr ől nem emlékeztem. Az ajtórésből is idegen 
arc: körülbelül középkorú n őnek a sárga és csontos arca nézett rám ki. 
Kérdezte, kit keresek, s mondtam neki: itt lakom. — Nem — felelte ő  —, 
itt mi lakunk —, s már csukta is volna az ajtót, de nem tudta, mivel a 
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lábammal visszatartottam. Próbáltam néki elmagyarázni: tévedés, hisz 
innen mentem el, s egészen bizonyos, hogy itt lakunk, ő  meg viszont 
nékem bizonygatta: én tévedek, minthogy itt kétségkívül ők laknak, 
szíves, udvarias, de sajnálkozó fejrázással, miközben ő  az ajtót becsukni, 
én meg ebben visszatartani iparkodtam egyre. Egy pillanatban aztán, 
mikor fölnéztem a számra: nem véthettem-e el tán mégis az ajtót, s 
ezalatt engedhetett, úgy látszik, a lábam, az ő  törekvése bizonyult 
sikeresebbnek, s hallottam, amint a becsapódó zárra kétszer is ráforgatta 
a kulcsot. (...) 

Akkor egy kis csend lett, amit egyetlen zörej tört csupán meg: 
Fleischmann néni elvette előlem és kivitte az üres tányért, s nem is 
láttam visszatérni aztán. A két öreg meg kérdezte: „hogyan jön ez ide 
és mit akarok mondani vele?" Azt feleltem, semmi különöset, de hát 
nem egész úgy volt csak, hogy „jött": mi is mentünk. Csak most látszik 
minden késznek, befejezettnek, megmásíthatatlannak, véglegesnek, ily 
roppant gyorsnak és ily rettent ő  homályosnak, úgy, hogy „jött": most, 
így utólag csupán, ha hátrafelé, a visszájáról nézzük. No meg persze, ha 
előre tudjuk a sorsot. Akkor, csakugyan, mindössze az id ő  múlását 
tarthatjuk számon. Egy ostoba csók például ugyanolyan szükségesség, 
mint, mondjuk, egy moccanatlan nap a vámházban vagy a gázkamrák. 
Csakhogy, akár hátra, akár előre nézünk, mindkettő  hibás szemlélet —
vélekedtem. Elvégre is húsz perc olykor, és önmagában véve is, megle-
hetős nagy idő. Minden perc elkezdődött, tartott, majd befejez ődött, 
mielőtt a következő  kezdődött volna ismét. Mármost — mondtam —
vegyük csak fontolóra: mindegyik ilyen perc hozhatott volna tulajdon-
képp valami újat. Valójában nem hozott, természetesen — de hát azért 
el kell ismerni: hozhatott volna, végeredményben mindenikben történ-
hetett volna valami más is, mint ami történetesen történt, Auschwitzban 
éppúgy, akárcsak, tegyük föl, itthon, mikor apámat búcsúztattuk. 

Erre az utolsó szavamra akkor az öreg Steiner megmozdult valaho-
gyan. — De hát mit tehettünk volna?! — kérdezte félig-meddig haragvó, 
félig-meddig panaszos arccal. Mondtam neki: semmit, természetesen; 
vagy — tettem hozzá — bármit, ami éppoly esztelenség lett volna, mint 
az, hogy semmit sem tettünk, megint, és mindig csak természetesen. — 
De nem erről van szó — próbáltam folytatni, magyarázni nékik. —Miről 
hát tulajdonképpen? — kérdezték, ők is már-már türelmüket vesztve, s 
azt feleltem, éreztem, magam is egyre mérgesebben: — A lépésekr ő l. — 
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Mindenki lépett, amíg csak léphetett: én is megtettem a magam lépéseit, 
és nem csupán a birkenaui sorban, hanem már itthon. Léptem apámmal, 
és léptem anyámmal, léptem Annamáriával, és léptem — s mindközt tán 
a legnehezebbet — a nagyobbik n ővérrel. Most már meg tudnám mondani 
neki, mit jelent az, hogy „zsidó": semmit, nékem s eredetileg legalább 
semmit, míg csak el nem kezd ődnek a lépések. Semmi sem igaz, nincs 
más vér és nincs egyéb, csak.. . akadtam el, de jutott hirtelen az újságíró 
szava az eszembe: csak adott helyzetek vannak és bennük lev ő  újabb 
adottságok. Én is végigéltem egy adott sorsot. Nem az én sorsom volt, 
de én éltem végig — és sehogy se értettem, hogy is nem fér fejükbe: 
most már valamit kezdenem kell vele, valahová oda-, valamihez hozzá 
kell illesztenem, most már elvégre nem érhetem be annyival, hogy 
tévedés volt, vakeset, afféle kisiklás, vagy hogy meg sem történt, neta-
lántán. Láttam, igen jól láttam, hogy nem nagyon értenek, szavaim 
nincsenek igen ínyükre, sőt egyik-másik mintha egyenest ingerelné őket. 
Láttam;  hogy Steiner bácsi itt-ott közbeavatkozott, máshol már-már 
felugrott volna, láttam, amint a másik öreg azonban visszatartja, s 
hallottam, mikor mondta néki: — Hagyja: nem látja, hogy csak beszélni 
akar? Hadd beszéljen, hagyja —, s én beszéltem is, meglehet, hiába, és 
összefüggéstelenül is egy kissé. Azért így is értésükre adtam: sosem 
kezdhetünk új életet, mindig csak a régit folytathatjuk. Én léptem, és 
nem más, s kijelentettem, hogy az adott sorsomban mindvégig becsületes 
voltam. Az egyetlen folt, mondhatnám szépséghiba, az egyetlen esetle-
gesség, amit netán a szememre vethetnek, az, hogy most itt beszélgetünk 
— de hát erről nem én tehetek. Azt akarják, hogy ez az egész becsület 
és valamennyi előző  lépésem mind-mind az értelmét veszítse? Miért ez 
a hirtelen pálfordulat, miért ez az ellenszegülés, miért, hogy nem akarják 
belátni: ha sors van, akkor nem lehetséges a szabadság; ha viszont —
folytattam magam is egyre meglepettebben, egyre jobban belémelegedve 
—, ha viszont szabadság van, akkor nincs sors, azazhogy — álltam meg, 
de csak lélegzetvételnyi szünetre —, azazhogy akkor mi magunk vagyunk 
a sors — jöttem rá egyszerre, de oly világossággal e pillanatban, mint ez 
ideig még soha. Kissé sajnáltam is, hogy csak ővelük, s nem értelmesebb, 
hogy úgy mondjam, méltóbb ellenfelekkel állok szemben. De hát ők 
voltak itt most, ők vannak — e percben legalább így rémlett szinte —
mindenütt, s mindenesetre ők voltak ott akkor is, amikor apámat bú-
csúztattuk. Ők is megtették a maguk lépéseit. Ők is előre tudtak, ők is 
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előre láttak mindent, ők is úgy búcsúztak apámtól, mintha már temettük 
volna, és később is csak azon kaptak össze, hogy helyi érdek ű  villamoson 
vagy inkább autóbusszal menjek-e Auschwitzba ... de itt már nem csak 
Steiner bácsi, hanem még az öreg Fleischmann is fölugrott. Azért most 
is iparkodott visszatartani, de már nem tudta. — Hogyan? — ripakodott 
rám paprikavörös arccal, és öklével a mellére csapva: — Még talán mi 
vagyunk a bűnösök, mi, az áldozatok?! — s próbáltam néki elmagyarázni: 
nem bűn, csak be kéne látni, szerényen, egyszer űen, épp csupán az 
értelem miatt, a becsület kedvéért, hogy így mondjam. Nem lehet, 
próbálják megérteni, nem lehet mindent elvenni t őlem, nem lehet, hogy 
ne legyek se győztes, se vesztes, hogy ne lehessen igazam, s hogy ne is 
tévedhettem volna, hogy semminek se legyen sem oka, sem eredménye, 
egyszerűen — próbálják meg belátni, könyörögtem szinte: nem nyelhe-
tem le azt az ostoba keser űséget, hogy pusztán csak ártatlan legyek. 
Hanem hát, láttam, nem akarnak belátni semmit, s így azután, véve a 
zsákom meg a sapkám, pár zavaros szó, mozdulat, még egy-egy befeje-
zetlen taglejtés, és függ őben maradt mondat közepette, távoztam. 

Odalenn az utca fogadott. Anyámhoz villamossal kell mennem. De 
most már eszembe jutott: persze, hisz nincs pénzem, s így elhatároztam, 
gyalog megyek. Hogy er ő t gyűjtsek, egy percre megálltam még a téren, 
az előbbi padnál. Arra elöl, amerre mennem kell majd, s ahol az utca 
meghosszabbodni, kitágulni és a végtelenbe veszni látszik, a kékl ő  
dombok fölött már lilák voltak a bárányfelh ők és bíborszínű  az ég. 
Köröttem is, mintha valami változott volna: csökkent a forgalom, az 
emberek léptei lelassúdtak, hangjuk elcsöndesedett, tekintetük meg-
enyhült, és arcuk mintha egymás felé fordult volna. Az a bizonyos 
jellegzetes óra volt ez — még most, még itt is felismertem —, legkedvesebb 
órám a táborban, s valami éles, fájdalmas és hiábavaló érzés fogott el 
utána: a honvágy. Egyszerre minden megelevenedett, minden itt volt 
és föltolult bennem, mind megleptek furcsa hangulatai, megremegtettek 
apró emlékei. Igen, egy bizonyos értelemben ott tisztább és egyszer űbb 
volt az élet. Minden eszembe jutott, és mindenkit sorra vettem, azokat 
is, akik nem érdekeltek, és azokat is, akiknek minden igazolásuk csakis 
ez a számbavétel, az én ittlétem lehet: Citrom Bandit, Pjetykát, Bohúst, 
az orvost és mind a többieket. S most először gondoltam rájuk egy 
csöppnyi szemrehányással, valami szeret ő  nehezteléssel. 
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De hát ne túlozzunk, hisz épp ez a bökken ő : itt vagyok, s jól tudom, 
minden érvet elfogadok, azon az áron, hogy élnem lehet. Igen, ahogy 
körülnéztem ezen a szelíd, alkonyati téren, ezen a viharvert s mégis 
ezer ígérettel teli utcán, máris éreztem, mint növekszik, mint gyülemlik 
bennem a készség: folytatni fogom folytathatatlan életemet. Anyám vár, 
s bizonyára igen megörvend majd nékem, szegény. Emlékszem, valaha 
az volta terve, hogy mérnök, orvos vagy valami efféle legyek. Így is lesz 
minden bizonnyal, úgy, amint kívánja; nincs oly képtelenség, amit ne 
élnénk át természetesen, s utamon, máris tudom, ott leselkedik rám, 
mint valami kikerülhetetlen csapda, a boldogság. Hisz még ott, a kémé-
nyek mellett is volta kínok szünetében valami, ami a boldogsághoz 
hasonlított. Mindenki csak a viszontagságokról, a „borzalmakról" kér-
dez: holott az én számomra tán ez az élmény marad a legemlékezetesebb. 
Igen, erről kéne, a koncentrációs táborok boldogságáról beszélnem 
nékik legközelebb, ha majd kérdik. 

Ha ugyan kérdik. S hacsak magam is el nem felejtem. 



A XX. SZÁZAD METAFORÁI KERTÉSZ IMRE  

MŰVEIBEN  
A Gályanaplб  és A gondolatnyi csend  

BENCE ERIKA  

Kertész Imre 1998-ban napvilágot látott esszékötete, A gondolarnyi 
csend, amíg a kivégгőosгtag újratölts művek intertextuális vonzatkörében  

látható. Nemcsak az író korábbi műveinek világára utalnak szöveghelyei,  

de a „holocaust-kultúra" jegyében fogant, vagy annak jelenségeivel  

metaforikus síkon érintkező  alkotásokkal (pl. Jeam Améry Túl a bűnön 
és bűnhődésen) is szövegközi viszonyban áll. A kertészi életm ű  értel-
mezési alapköve, vagyis a Kertész-próza létrejöttének elvei alapvetése  

a Gályanaplóban (1992) ismerhető  fel. Az életmű  középpontjában  
helyezkedve el a Sorstalanságtól (1975) Az angol lobogóig (1991) szö-
vegszerűen értelmezi a művek keletkezéstörténetét, létrejöttük folya-
matát, elvi síkon ugyanakkor a kés őbbi prózák világát, ígyA gondolarnyi 
csendet is magyarázza. Fogalmi szinten olyan m űvekkel áll szoros kap-
csolatban, mint az egzisztencialista filozófia nyelvi apparátusa, a m űvé-
szetről és az irodalomról való szintetikus gondolkodás tételei, míg a  

jelképiség szintjén a XX. század paradigmatikus alkotásaira, Thomas  

Mann, Kafka, Camus vagy Sartre m űveire reflektál. A Kertész-opus  
egészében nem függetleníthet ő  a szerző  olvasói tudatától, kereső-értel-
mező  olvasásának történetétől.  

„(... ) semmi sem érdekel igazán, csakis az Auschwitz-mítosz. Ha új  

regényen gondolkodom, megint csak Auschwitzon gondolkodom. Bár-
min gondolkodom, mindig Auschwitzon gondolkodom. Ha látszólag  

egészen másról beszélek, akkor is Auschwitzról beszélek. Auschwitz  

szellemének médiuma vagyok, Auschwitz beszél bel ő lem" — jelzi prб- 
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zaírásának önstrukturáló, én-alkotó, -keres ő  mozzanatait és lehetősé-
geit a Gályanaplóban2, abban a művében, amely az írásról (a regény-
írásról) szóló beszéd individuális tereként funkcionál, s mint az, a re-
gény(ek)ig, elsősorban a Sorstalanságig (1975), A kudarcig (1988) és a 
Kaddis a meg nem született gyermekért (1990) című  prózákig vezető  utat 
jelöli; a velük párhuzamosan alakuló önértelmezést, a regényt, amely 
értelmezi önmagát. Az Auschwitz-mítosz azonban messzemen ően túlnő  
az egyéni élménykörön — jelzi ezt a Gályanaplóban („az európai ember 
legnagyobb traumája a kereszt óta "3) és e meghatározottság („Ausch-
witz után csak Auschwitzról lehet [verset] írni "4) köré szervez ődnek 
A gondolatnyi csend monológjai és dialógjai. 

A monológ a hallgatóság előtti beszédmondás eseményét jelenti; 
kilencnek szövegváltozatát olvashatjuk a kötetben. A dialógusok a szer-
ző t a megszólítottság helyzetében láttatják: három interjú és egy díját-
adáson elhangzott köszön őszöveg képezi a kötet második fejezetét. A 
beszédszerűség jelensége a Kertész-próza sajátos vonása. A Gályanapló 
a műalkotásról szóló beszéd individuális tereként funkcionál, amelyben 
a próza mint a készen kapott fogalmak és nyelv megtagadásán alapuló 
újjáalkotási folyamat eredménye identifikálódik, az újrakonstruált én 
letéteményeként nyer megnevezést, hiszen az „én legnagyobb kalandor 
mégiscsak én vagyok" — állítja Kertész Az angol lobogóban. 5  Ennek 
alapján állapítja meg Bányai János, miszerint „az ént m űvelő , kereső , 
elemző  kalandnak a neve a próza". 6  Kertész prózái (kimunkált „önma-
gam" — miként a regényt értelmezi) az „elmondás", a XX. század 
egyetemessé vált (szubjektívé megélt) traumájáról szóló beszédek, azzal, 
hogy a beszéd monologizáló formáját bennük az olvasóra apelláló disz-
kurzív viszony váltja fel. 

A gondolarnyi csend című  kötet esszéiben mindkét beszédirány (a 
monológ és a dialóg is) megjelenik, szervez őelvként funkcionál. A 
Hamburgi esszé kiindulópontja az amerikai történész, John Lukács 
véleménye, miszerint a XX. század 1914-tő l 1989-ig tartott, vagyis a 
korszak európai totalitarizmusainak intézményesített „lefutásával" esik 
egybe — nem a nácizmus vagy a bolsevizmus szellemiségének térhódí-
tásával, hiszen ezek nem sz űntek meg jelenvalóságnak lenni. A totali-
tárius struktúrákkal azonosuló világ irracionalitását (élményeinek fel-
dolgozhatatlanságát és hasonlíthatatlanságát) kutatva azt nem a küls ő  
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tényezőkben, vagyis a struktúra működésében, hanem a belső  ténye-
zőkben, „belső  világunkban" éri tetten. „Egyszer űen nem tudunk, nem  
merünk és nem akarunk szembenézni a brutális ténnyel, hogy a létezés  
ama mélypontja, ahova századunkban az ember lezüllött, nem csupán  
egy vagy két generáció sajátos és idegenszer ű  — »érthetetlen« — törté-
nete, hanem egyszersmind az általános emberi eshet őséget, tehát, adott  
konstellációban, a magunk eshetőségét is magában foglaló tapasztalati  
norma. Elborzaszt a könnyűség, amivel a totalitárius parancsuralmi  
rendszerek az autonóm személyiséget felszámolják, s amivel az ember  
egy dinamikus államgépezet pontosan illeszked ő , engedelmes alkotó-
részévé válik."  7А  kudarcról szóló naplóbeli beszéd is ezt a létparadoxont  
értelmezi. Az egzisztenciális kudarc minta totalitárius struktúra gépe-
zetébe való beilleszkedés elfogadásának tragédiája jelenik meg: „Az itt  
élés szégyene. Abból a szemszögből, hogy elfogadtam a rabszolgaságot  
— abból a szemszögből egyszerűen, hogy élek. (... ) Azzal, hogy itt ma-
radtam, kivontam magam a tragikum, azaz a sors alól, és a komikumnak,  
a véletlenektől hemzsegő  állami tömegsorsnak vetettem magam alá." g  

Mind a napló, mind a vizsgált esszékötet már a címében „hordozza"  
az —egzisztenciális szempontból irracionálisnak min ősített XX. század  
— egy-egy lényegi metaforáját. Ezek a gálya és a kivégz őosztag. A gálya  
a szolgaság elfogadásának, a „rabszolgaság szenvedélyének" 9  jelképe.  
Kertész Camus-re és Kafkára hivatkozva vizsgálja valóságos referen-
ciáikat a XX. század történetében. „Ma minden m űvész beszáll kora  
gályájába" — idézi Camus-t. A gálya, minta rabszolgaság szenvedélyének  
képzete a koncentrációs tábor, Auschwitz valóságára reflektál. „Ez  a 
század, a XX., mint egy szakadatlan szolgálatot teljesít ő  kivégzőosz-
tag"10  — jegyzi meg 1988-ban. Míg 1990-ben, a Kaddis megjelenését  
követően, mintegy a művet konstruáló valóságot mint az én létezési  
formáját értelmezve állapítja meg: „A XX. század két nagy metaforája:  
a koncentrációs tábor meg a pornográfia — s mindkettő  a totális kiszol-
gáltatottság, a rabszolgaság szemszögéb ől. Mintha a természet most  
fordítaná kárhozatos oldalát az ember, a születés felé, az emberi ter-
mészet radikális leleplezése által." 11  Az emberi természet radikális  
leleplezésének folyamatában a Kaddis a záró darab: a Sorstalanság a  
rabszolgaságot minta determinációt saját képtelen sorsaként megél ő ,  
épp ezért a sorstalanságot választó individuum történetének els ő , korai  
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darabja. A létrejöttére vonatkozó reflexiók, az önértelmezés gesztusa,  

1961-től kezdődően tölti ki a napló lapjait. Az önleleplezés e korai  

szakaszában a — későbbi évtizedek során pornográfiának minősülő  —
hazugság jelképi kifejeződését Kafka kastélyában ismeri fel a szerző . A  
kastély kizárásos világáról (a láthatatlan, de er őszakos hatalom birto-
kolja mint alapvető  értéket, ahova K. és a falu lakói nem léphetnek be,  

azzal, hogy a falu lakói „beleegyeznek" a hazugság világrendjébe, míg  
K. küldetése ennek megtörésére, a kultúrába való bejutás szándékára  

épül), mint a közmegegyezéses szolgaság jelképérő l szóló 1975-ös nap-
lóbeli beszéd összekapcsolható az esszékötet 1992-ben keletkezett,  

lényegi tartalmakat, a holocaustkultúra létrehozta értékeket vizsgáló  

esszé gondolatmenetével, A holocaust mint kultúra cíművel. Ebben  
Kertész a holocaustot mint kirekesztésen alapuló ideológiát értelmezi,  

melynek kultúrájában a zsidó — a sorstalan individuum — nem birtokol-
hatja a kultúra jelentette értékeket, kizáródik a holocaust kultúrájából,  

nem részesül értékteremt ő  mechanizmusából. Amibe viszont benne van,  
beléphet, s amelynek részévé válik, az a holocaust egész századra kive-
tülő  letéteménye, a XX. század emberének legnagyobb metaforája és  

traumája, s — paradox módon — a holocaust egyetlen maradandó alkot-
mánya: Auschwitz.  
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ÖSZVÉRFOGATOK FUTAMA 

FEHÉR KÁLMÁN 

Üdvözlőlap Simon Istvánnal aki nem T., hanem Cs., 
és majd csak tizenöt nap múlva lesz hatvanéves. De 
annak ellenére jobb elóbb, mint múltán .. . 

Üdvözölni jöttem én ide, nem dicsérni! 
És nem is ármányt szőni mézszavú dalaid közé. 
Nincs szándékomban szemmel verni sem azokat, 
akikről daloltál, és most álmatlan 
éjszakákat virrasztanak, mert látják, 
a bőrükön érzik, hogy mit hozott a jövő ! 
A holnapot sem akarom szavakkal verni, 
sem azokat, akik otthonukat hazára hagyva, itt, 
hazátlanul is otthonra találtak. 
Megrontani sem szándékozom a grasszáló 
öszvérfogatok éljenzőinek örömét .. . 
És pláne a hajtókét, a hajcsárokét! 

Köszönteni jöttem én ide, és nem dicsérni. 
Hiszen te is jól tudod, hogy a dicséret is 
szélvitté katáng, maradék cikória 
a pengős dobozok alján. Égszínkék virága kaszany űg között, 
ahol nem lel fészekre, megnyugvást nem talál: 

Elhangzott Csókán, 2002. október 4-én 
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az öszvérfogatok felverte porán. Sem benne. 
Hiszen letipornak mindent. Vitustáncuk 
dobogása elijeszt tőlünk soknépű  népeket. Korán. 
Ilyen korán, és kiszámíthatatlanul korán 
csak az ördögszekerek ugrálnak a határon át. 

Üdvözölni jöttem én ide és nem dicsérni 
állhatatos verseid múltban vélt valóság 
vegyítőedényét. De hol találsz ma már 
szép színű  Imolát? Ugye jót tenne a salamonpecsétje is néhol? 
Bújna bár az ördögszemek között is manapság! 
Hiszen drága már minden orvosság, 
gyógyszer. Es elfogyott a vény! 
Mert nem lát a szem, nem hall a fül, 
és felejt az ész: az öszvérfogatok robajában. 
A fizetséged megkapod. Ne félj ! 
Csutakolhatod az utolsóknak befutott 
öszvérek farát! Teheted úgy is, mint cseléd, de 
úgy is, mint király! 

Szép szavakkal jöttem én ide, tele tisztelettel, 
amiben öröm és sejtés vegyül, a Nagyutcából, 
nem a terjáni, hanem a csókaiból, 
ahol mindeneknek helye van, akkor is, 
ha szólni kell, és akkor is, ha üdvözölni kell —, 
téged, Cs. Simon István. 



PAPÍRSZELETEK 

NÉMETH ISTVÁN 

Valahonnan az elfelejtett emlékek hátteréb ől szomorúan, megbán-
tottan tekint ráma Mézes Kenyér. Így, külön írva, nagy kezd őbetűkkel. 
Mert hát valaki volt ő  nálunk, a mi családunkban, különösen a számomra 
volt valaki, hiszen ha már vagy éppen nem akadt semmi más, amivel az 

N 

éhemet csillapíthattam volna, ott volt a Mézes Kenyér. O mindig ott 
volt, mert kenyerünk azért mindig volt, és mézünk is, lévén apám 
méhészmester. Nagy, szenvedélyes méhész, a téli folyamok egyik szer-
vezője a faluban, Tamaskónak, a méhészkirálynak h ű  híve, követője. 
Annyira, hogy az úgynevezett álló, négy családot befogadó kaptárokról 
áttért a Tamaskó-féle fekvő  kaptárokra, minthogy ezekben könnyebben 
teleltek ki a méhek, meg hát ezeket az új típusú kaptárokat maga 
Tamaskó József, a Méhészet című  szaklap szerkeszt ője gondolta ki s 
ajánlotta haladó méhésztársainak. Szóval nálunk méz úgyszólván mindig 
volt, viszont a tejről azt már nem mondhatom el, így azt se, hogy 
tejben-mézben fürödtünk volna, a Kánaán még messze volt, s az ígéretek 
ellenére mind a mai napig nem érkezett el hozzánk. A Mézes Kenyér 
azonban egyféle biztonságot jelentett. Nem emlékszem, hogy apám 
különösen rajongott volna érte, édesanyám se, én bezzeg nyakaltam, 
különösen friss kenyérre csurgatva volt fenséges. A Zsíros Kenyér is 
nagyon finom volt. Pajtások, utcabéli gyerekek társaságában fogyasztva. 
Akkora karajokat kaptunk, hogy majd letörte a kezünket, ami nem volt 
igaz, mármint az, hogy majd letörte, mert soha senkiét nem törte 1e, 
csak a felnőttek találták ki az egészet. Igen, a Zsíros Kenyér is szomo- 
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rúan, elárultan, megbántottan néz rám valahonnan az emlékeim hátte-
réből, pedig ők tápláltak, ők voltak azok, akik mindig elérhetők voltak 
számomra, akik sohase hagytak cserben gyerekkoromban, a Mézes meg 
a Zsíros Kenyerek. Cimboráimnak inkább csak emez utóbbiakból jutott. 
Egyiküket egyszer, már kamaszkoromben, amikor rákaptunk a zsugá-
zásra, jóllakattam mézzel. Nem nagylelk űségből, kártyán nyert vagy tíz 
evőkanállal. A házunk elé őrszemet állítva — nehogy a szüleim meglep-
jenek bennünket — a kamrában felnyitottam egy színültig töltött mézes-
bödönt, s a nyertesnek a szájába olvastam a kanál mézeket. Ahogy egyet 
lenyelt, minduntalan önfeledten elmosolyodott s utánam mondta, há-
nyadik kanálnál tartunk. Nem tudom, a befalt méznek örült-e jobban 
vagy annak, hogy megvert a kártyában, de minden lenyelt kanál méz 
után diadalmasan hegyezgette ujjaival az akkor még valóban hegyes, a 
rendesnél kissé hosszabbra sikeredett orrát, amit kés őbb, legénykorá-
ban, műtéti beavatkozással rövidíttetett meg. Valahol már említettem: 
az ő  szájából hallottam először a lángelme szavunkat (mi még jóformán 
a ponyváig se jutottunk el — Bogár Imrét kivéve —, ő  már Kosztolányinál 
tartott) s egyszer ő  magyarázta meg nekem, mi a különbség a hallhatatlan 
és a halhatatlan között. Ennek el őtte meg voltam győződve, hogy csak 
egyetlen állapot létezik, a hallhatatlanságé, mert mi az, hogy halhatatlan, 
amikor mindnyájan, kivétel nélkül halandók vagyunk. Azóta tudom, 
hogy egy szelet Mézes Kenyér vagy egy hatalmas karéj Zsíros Kenyér 
is lehet halhatatlan, amit valaha, bandába ver ődve oly jó étvággyal 
faltunk be. Mert mi még faltunk, nem majszoltunk. Ma sem értem 
egészen, mi az, hogy majszolás. Nem elírásról van szó? Nem majzolás 
akar lenni a majszolás? Rég elvonulta halhatatlanságba gyermekkori 
barátom, aki ezt helyre tenné a fejemben. 

És a Mézes Kenyér? Az az Edes, már-már édeni? Ha még Ő  is 
mulandó, akkor mi a halhatatlan? 

A nap kelőben. Onnan gondolom, hogy az ablak előtt álló hársfa 
lombjának megérett, megsárgult pamacsai tüzet kaptak, lángolnak, mint-
egy visszaverik a rájuk hulló napsugarat. Megkapó látvány, gyönyörkö-
döm benne. És valami hálaérzet áramlik szét bennem, valami olyasmi, 
hogy mégis szép az élet, ha már kora reggel, az ébredés pillanatában 
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ilyen csoda fogadja az embert. Pedig semmi csoda nem történt, csak új 
napra virradt a világ és a világnak ezen a pontján egy hársfa áll az 
ablakom előtt a kelő  nap üde fénysugarában. Még nyílnak a völgyben 
a kerti virágok, még zöldell a nyárfa az ablak el őtt — skandálom önkén-
telenül, hiszen minden stimmel, még akkor is, ha az ablakom el őtt nyárfa 
helyett hársfa zöldell, és szeptember vége van most is, és akkor is minden 
stimmel, ha sötét hajam lekopott a fejemr ől s a maradék teljesen őszbe 
„vegyült" már ... S akkor egy megsárgult levelet elenged az ág, s halkan 
lepereg a fáról. A csukott ablakon át is hallom, hogy halkan pereg alá. 
Aztán egy másik. Harmadik. Majd hirtelen megrázkódik a lombkorona 
— hűvösek már a reggelek — s patakzik a fáról a sok fáradt levél. Patakzik. 
Mi patakzik még? Olykor az ember szeméből a könny. Ugyanakkor az 
eső  nem patakzik, mégis sok mindent csinál: csepereg, szemetel, zuhog, 
szemereg (örömömre Nagy Lászlónál is felfedeztem ezt az igét), esik 
(hiszen azért eső , hogy essen), aztán záporodik, eseget, csapkod, ver 
(igen, nemcsak a jóisten ver bennünket, olykor az es ő  is), zúdul és ki 
tudja, mit nem csinál még. Az ereszről lepereg. Nem úgy, persze, mint 
fáról a levél. Nem úgy, mint a köd. A köd, ugye, szitál. Es nem is úgy, 
mint a gesztenye. A gesztenye a fáról egyszer űen csak lehull, mint az 
érett alma vagy körte, az alma- és körtefa levele viszont ugyanúgy 
lepereg, mint most ezé a hársfáé az ablakom el őtt. Mily különös: ha egy 
érett körte lepottyan a fáról, azon senki se ütközik meg, legföljebb az 
lepődik meg rajta, akinek a fejére esik, de ha egy lágyan leperg ő  falevelet 
látunk, eszünkbe juttatja egy pillanatra saját leperg ő  életünket. Igen, 
szeptember vége van, derűs reggelre ébredtünk, ezt meger ősíti a rádió 
bemondója is, aki a stúdióból nem látja, hogy a fák és a bokrok hullatni 
kezdik fenséges díszüket. 

* 

Ismét egy fáról, ezúttal egy kétágú jegenyér ől. Ugyanabból a törzsből 
két „különálló" fa tör a magasba, egyformák, mintha ikertestvérek 
volnának, tulajdonképpen azok is. Egy jegenyére csak fölnézni lehet. 
Önkéntelenül fölemeli a tekintetünket. Föl, a magasba. Arrafelé, ahol 
az Úr trónol. Minden fát szeretek, a jegenyéket különösen. Ha nincs a 
szemem előtt, távoli tanyák fölé képzelem. Természetesen alföldi tanyák 
fölé. Kiemelkednek a tájból, mint a messzi falvak templomtornyai. Ez 
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a kétágú a kis ruszin temet ő  mögött áll. Bármikor elhaladok a közelében, 
föltekintek rá. Tisztelettel, már-már elragadtatással vagy valami fájó 
elvágyódással valahová, ahová nem juthatok el. Az egyik „ágán" valahol 
a hegye alatt, télen, amikor lehullajtja a levelét, egy madárfészek látható. 
Talán azé a varjúpácé, akik télen-nyáron itt tartózkodnak valahol a 
közelünkben, még nem sikerült kilesnem, valójában övék-e a fészek? 
Egy szép őszi délután verebek szállták meg a fát. Meg mertem volna 
rá esküdni, hogy jó kilométeres körzetb ől minden veréb itt volt, aki 
mozogni, illetve repülni tudott. Fontos esemény hozta őket össze, zsi-
natoltak. Ami annyiból állt, hogy több száz veréb megállás nélkül egy-
szerre mondta a magáét. Zengett a kétágú, égbe tör ő  jegenye. Aki 
távolabbról figyelte és hallgatta, olyan benyomása lehetett az egészr ől, 
mintha a hatalmas fa minden levele, milliárdnyi levele, madárhangon 
szólalt volna meg, mintha maga a fa zengett volna valami örömódát, 
hogy itt állhat a ragyogó őszi napfényben Isten nagyobb dics őségére. 
Pedig hát nem a fényben és a fényt ől remegő  levelei zengték a hála-
éneket, hanem a lombjai között csicserg ő  verebek, akiknek a szíve most 
csordultig volt örömmel. Mert hát az örömüknek adtak hangot az egeket 
ostromló ricsajukkal, egyben bemutatva, el őadva hatalmas őszi hang-
versenyüket, amire oly nagy buzgalommal készül ődtek kis csoportokban 
a parkok eldugott bokrain. Most a kis csoportok együtt léptek fel a 
kétágú jegenye égbe szökő  koncerttornyában. 

* 

Penavin Olga pusztumusz könyvecskéjét, a bácskai és bánáti (népi) 
növényekről szólót lapozgatom. Mondhatom, nagy gyönyörűséggel. 
Nem először bódulok el a magyar virágnevek illatától, vagy ha úgy 
jobban tetszik, a mezei, kerti és erdei virágok magyar nevét ől. A magyar 
ember éppúgy, mint az örmény vagy a spanyol, igyekezett megnevezni 
saját nyelvén a maga körül látható dolgokat, így a növényeket, fákat, 
füveket és virágokat is, a mai magyarokban viszont mintha nem volna 
meg ez a törekvés. Sok-sok városi és falusi család együtt él a lakásában 
megannyi szobanövénnyel, anélkül, hogy tudná mindegyik nevét. Tán 
a felének se tudja a nevét. Minek, gondolja; elegend ő , ha ott zöldell 
vagy virágzik a szobasarokban. A régiek bizony nem elégedtek meg 
ennyivel. Nem nyugodtak, míg nevet nem adtak a kökörcsinnek vagy a 
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százszorszépnek. Legtöbbször találó, a virág színének, tulajdonságának 
megfelelőt. Legtöbbször gyönyörűt. Néha vidékenként eltérőt. A kan-
kalint például Ada környékén báránynyelvének nevezték, a doroszlóiak, 
úgy látszik, pajzánabbak voltak, mert ők ugyanezt a növényt, virágot 
macskatökének hívták. Nálunk Kishegyesen a bodzát bocfának. 

Ezúttal a szóban forgó könyvecskébe gyűjtött majd hatszáz növény 
közül a pongyola pitypangnál vagy más néven a gyermekláncf űnél időz-
nék néhány mondat erejéig. 

De még el se kezdtem a beígért mondatokat, máris meg kell állnom: 
pitypang vagy gyermekláncfű? Hiszen nem két neve van ennek a köz-
ismert növénynek, virágnak: tavasszal a zsenge fii között ezerszám virít 
sárga fejével, tele van vele a rét, mondhatnám az egész határ, nincs 
akinek a figyelmét magára ne vonná, ami korántsem jelenti azt, tudja 
is mindenki a nevét. A jó két tucat közül legalább egyet. 

Mert, ha nem fárasztom vele az olvasót, a szóban forgó könyvecske 
segítségével felsorolom a nevüket, nem az igénytelen virág miatt, hanem 
mert igénytelensége ellenére igen közel került a magyar mezei emberek 
és gyerekek szívéhez, ha már ilyen sok névvel ajándékozták meg. 

Kezdjük sorjában, úgy, ahogy írva vagyon: békasajáta, ebtej, fújóka, 
gyermekláncfű , kácsavirág, kikirics, pitypang, kislibavirág, kutyatej, lánc-
virág, libadöglesztő , libuskavirág, pipevirág, pípéter pitypang, pongyola 
pitypang, békavirág, csicskiri, gójavirág, kunkunbéka, öregapám lámpá-
sa, pongyola pipóka, réti lámpaszétfúvó, sz őke kislány koszorúja, tyúk-
segg és végül, de nem utolsóként tyúkszemvirág. Azért nem utolsóként, 
mert a könyvecske adatszolgáltatói-gy űjtői aligha járták össze Bácska 
és Bánát minden zegzugát, a felsorolt névsor így nem is lehet teljes. És 
akkor hol van még a Nagyalföld, a Kisalföld meg a többi pitypangos rét, 
ahol magyarok élnek! 

Már csak ennél az egy példánál maradva is beleborzong az ember (a 
magyar, az örmény, a spanyol és a többi), ha arra gondol, hogy a ránk 
leselkedő  globalizáció áldása folytán ennek a soknev ű  virágnak egyetlen 
neve maradna az elkövetkez ő  századokban, vagy a klasszikus Taraxacum 
ofhcinale, vagy a minden nyelvet felfaló globalizáció, az egész világra és 
minden volt nemzetre kiterjed ő  nyelvének egyetlen, egyetlenegy szava! 
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Hogy „itt az ősz, itt van újra", nemcsak a sárguló falevelek, az őszies, 
nyirkos idő , a bágyadt napsugár jelzi számomra, de még csak nem is az 
ilyenkor, és csakis ilyenkor megmutatkozó tiszta, máriakék ég, hanem 
hogy elhallgatnak a városba is betévedt mezei muzsikusok, a tücskök, 
s mára kora reggeli órákban csapatostul megjelennek a varjak. 

Az előbbiek egész nyáron át húzták, mégpedig itt az ablakom alatt 
is altatódalukat, most hol lehetnek? Behúzódtak téli vackukra? A be-
tonhasadékokba, a téglarésekbe? El őre elkészített földi odújukba? 

Míg hallgattam őket nyári estéken, azon törtem a fejemet, hogyan 
tudnék egy tücsökpárta tél el ől a szobámba telepíteni, menekíteni; 
valahová a szoba sarkába vagy egy szakajtó földbe? Érdekl ődtem is a 
bogarászoknál, hogyan lehetne ezt véghezvinni, megmaradnának-e ilyen 
körülmények között, „rabságban", mivel táplálhatnám őket, de minden-
ki csak megmosolyogta az ötletemet, így tanácstalan maradtam. Pedig 
a tücskök, tudom, télen se teszik tokba a heged űjüket, ha megfelelő  
körülmények közé kerülnek; ékes példa erre a régi, falusi pékségek, 
ahol télen is, fényes nappal tücsökszó fogadta az embereket, f őleg a 
gyerekeket és háziasszonyokat. Persze, tudom, manapság a dolog meg-
oldható úgy is, hogy vásárol a tücsökzene-rajongó egy elektromágneses 
lemezt vagy mi a francot, amir ől aztán kedvére hallgathatja ezt a mu-
zsikát, hallgathatja éjjel-nappal, télen-nyáron, hallgathatja egész éven 
át. Csakhogy az nem lenne ugyanaz! A tücsköt mégiscsak nyáreste, 
nyitott ablakon át, elalvás el őtt a legszebb hallgatni. Akiről tudjuk, hogy 
ott muzsikál az ablakunk alatta fű  között, vagy akár az útburkolat 
betonrésében. Fent a sötét égen csillagok tüzelnek, lent a földön pedig 
húzzák a bogárvilág Dankó Pistái. 

Nyáron tehát — még itta városban is — tücsökzenére alszunk el, ősszel 
pedig — sokszor túl zajos — varjúkárogásra ébredünk. A varjak hatalmas 
tömegükkel szinte telefüstölik a pirkadó égboltot. Egyik nap — talán 
ugyanaz a csapat — északról déli irányba vonul, a rákövetkez őn vissza. 
Mintha nem találnák a helyüket. Pedig nagyon is tudják, mit csinálnak. 
Vagy csak megérzik, mikor mit kell csinálniuk; mikor kell elindulniuk 
délre, s melyik pillanatban visszafordulniuk. 

Az ágyamból figyelem őszi vándorlásukat. Nem tudom eldönteni, 
felkeljek-e, avagy egy órácskára forduljak még be a fal felé. 
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ÖLJÉTEK MEG AZ AKÁCOKAT! 

GÁL LÁSZLÓ 

Az ákác mégis leköti a port, 
és mégis szép az ákácfavirág. 
Pedig, ugye, a tölgyfa magasabb 
és ma a tölgyeké a világ. 

Koszorút az ákác nem adott 
és, mint a tölgy, még nem volt sose isten. 
Nincsen cserje, makkja, büszke dereka; 
a naphoz joga nincsen! 

Öljétek meg az ákácokat, 
csenevész sorsa kit sem érdekel. 
A tölgy szimbólum, tiszta, óriás, 
akit bolond s a költő  énekel. 

Ne éljen, csak az erős, — 
ne éljen, csak ki egyenes. 
És belül rothadt lelke bár legyen: 
kívül legyen nemes. 

Gál László verseskönyve, Szubotica,1939 
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Alföldi fa, paraszti fa, 
nincs néki hősi őse. 
Pusztuljon háta többivel, 
és ne maradjon ő  se! 

Néhány még megsiratja tán 
és kevesebb lesz a méz. 
De fontos csak a tiszta faj 
és nem a tiszta ész. 
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Gál László 



BŰVÖLŐM, HAJCSÁROM 

PAP JÓZSEF 

Gál László emlékének 

Betört rabszolgád, 
hű  vagyok hozzád, nyűhetsz 
kedvedre, földem. 
Vonzó világok 
kényelme várt s marasztalt, 
de elvetettem. 

Behunyva szemem 
jöttem, rohantam vissza, 
bár tudtam, mi vár. 
Por, sár, verejték, 
hajsza, fenyegetettség, 
ami itt kijár. 

Fortéllyal, csellel 
csábítgatod a jámbort: 
kegyes csaló vagy. 
Kenyéradóját 
imádja tebenned és 
sínyli hatalmad. 
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Szépség és bőség 
látványát tárod elé 
s várod háláját. 
Átlátok rajtad, 
s gyűlölve szeretlek, hisz' 
mit látok? Kárát! 

Nem tetszés tart itt. 
Hűség? Vonzalom? Kényszer! 
Ezt örököltem. 
Ellenemre vagy, 
bűvölőm, hajcsárom! Mi 
más volnál, földem .. . 



PACCEROK ÉS KIBICEK 

KALAPIS ZOLTÁN 

Gál László, a Futaki úti Piaci őrjárat után, hét—fél nyolc tájban 
érkezett a Magyar Szó szerkesztőségébe, azaz a hajnali órákban, ahogy 
azok a kollégák fogalmaztak, akik esetében a munka dandárja délutánra 
esett. Benyúlta táskájába, és leadta az aznapi penzumát a titkárn ők 
gyöngyének, Smidt Máriának, aki szó nélkül is tudta, hogy kinek kell 
majd továbbítania, ha „megvirrad". Pénteken reggel például kedvenc, 
s egyúttal rászabott vasárnapi rovatát, a Böngészőt adta át szertartásos 
mozdulattal és egy csokor hóvirággal, ha történetesen éppen tavasz 
volt .. . 

Néhány percre leült a leveleket bontogató, szortírozó szekretárius 
asztala előtt, meghallgatta beszámolóját a szerkeszt őségi hírekrő l, plety-
kákról, s ott valahol nyolc tájban bevonult a klubba. Ha partnerekre 
talált, azon nyomban megkezdődött az ádáz küzdelem, ha tiszteletlenül 
késtek, kávét rendelt: kivárta az aznapi „áldozatot". 

Szenvedélyes sakkozó volt, a kávéházi fajtából való, akiknek alakját 
Hangya András oly érzékletes módon elevenítette meg ceruzarajzain. 
Gyors partikat játszott igen eredményesen, erre a tudományára nagyon 
is büszke volt. Ha azonban a kéz mégis gyorsabban járt az észnél, s 
egy-két játszmát elvesztett, gyorsan kifakadt: „Nem tudunk mi sakkozni, 
paccerok vagyunk" — mondta mindig többes számban, a szemben ül ő  
partner nevében is, így kettesben alighanem könnyebben el lehetett 
viselni a szomorú valóságot. Persze, ehhez hozzá kell tenni, hogy a 
paccerok sem egyformák, hatalmas szakadék tátong a balkezes, mindent 
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elrontó abszolút paccer és az ért ő , de fontosabb dolgokra koncentráló 
paccer között. Turgenyev is, David Ojsztrah is született sakkzseni volt, 
de a sakkot feláldozták az irodalom, illetve a zene oltárán. A bábuknak 
azonban ők sem fordítottak hátat, m űkedvelők maradtak életük végéig. 

Nos, e nemesebb kontárok közé tartozott Gál László is. 
Ilyenkor, a reggeli órákban ő  már túl volt a napi munkán — éjfél után 

kelt, hajnalban dolgozott —, most a pihenés óráit élvezte, a relaxáció 
perceit. Szállingózó partnerei viszont munka el őtt álltak, az anyaggyűjtő , 
naprakész munkatársak éppúgy, mint a szerkeszt ő  urak (akkor még 
elvtársak). Ezek az utóbbiak valahogy többen voltak: a nehezen legy őz-
hető  sportszerkesztő , a napi szerkesztő , az éjjeli szerkesztő , a külpoli-
tikai szerkesztő , a technikai szerkeszt ő, a fordító, azok tehát, akiknek 
munkanapja tizenegy óra után kezd ődött. 

Úgy is mondhatnánk, hogy ők alkották a koszorús költ ő  sleppjét, az 
uszályhordozók girlandját. 

Nyolc óra tájban a felsoroltak közül valaki mindig kéznél volt, ha 
nem, akkor a helyükbe a vállalati sofőr vagy a hirdetésgyűjtő  lépett, 
vagy éppen valamelyik nyomdász, akinek ugyan kötött munkaideje volt, 
de egy kissé meghosszabbította az uzsonnaszünetet, abban a reményben, 
hogy az előmunkás szemet huny, ha megmondja, milyen fontos, s egyút-
tal megtisztelő  dolga akadt. 

Ez azonban ritkán fordult elő , a „napos" időben befutott, s máris 
loholt a készletért, rendszerint a sajátjáért. Az önellátás el őnye ez 
esetben is megmutatkozott, a drága id őt nem kellett keresgéléssel, 
kéregetéssel tölteni, a fekete-fehér mez ős viaszos vásznat gyorsan ki 
lehetett simítani az asztalon, a tarisznyából kirázott bábukat pedig 
szaporán csatasorba lehetett állítani, s máris kezd ődhetett az izgalmakat 
és feszültségeket ígér ő  összecsapás. 

A világos bábuk Gál Lászlót illették meg, ez íratlan törvény volt, 
ehhez minden famulus tartotta magát. Még akkor is határozott kézmoz-
dulattal hárította a választás lehet őségét, ha Laci bácsi jókedvében 
gavallérosan a háta mögé rejtette a két ellenkez ő  színű  gyalogot. Illet-
lenség lett volna ezzel visszaélni, mindenki tudta, mi a rend.. . S azt 
is, hogy az első  lépést a király előtti gyaloggal fogja megtenni... 

Erkel Ferencet egyszer megkérdezte barátja, hogy miért veszteget 
annyi drága időt haszontalanul a bábuk mozgatására, mire ő  így felelt: 
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„Ha sakkozom, nem kell zenér ől társalognom a nem mindig szellemes 
zenészekkel." Ezt alighanem Gál László is elmondhatta, némi változ-
tatással persze, talán így: „Ha sakkozom, legalább nem kell költészetr ő l 
társalognom a nem mindig szellemes költőkkel." 

Ez azonban csak az egyik szempont lehetett, az egyik magyarázata 
annak, hogy miért kedvelte ezt az ősi, Indiában keletkezett, a mai 
formájában Perzsiában kialakult táblás játékot. 

Goethe a sakkban az elme próbáját látta, Cervantes pedig az ember-
élet küzdelmeit, ahol a gyengék számára nincs kegyelem. „Hasonló a 
vitézség a sakkjátékhoz•, szemesnek kell lennie az embernek és gondos-
nak ..." — írta Zrínyi Miklós, a költő  is. Ezek a gondolatok alighanem 
már jobban kifejezik Gál László sakkfilozófiáját, azt az er őt, amely 
működésbe hozta a bels ő  rugókat. 

Egyszer — hogy, hogy nem — legyőzte a szerkesztőség vezető  verseny-
játékosát egy hárompartis meccsben, jóllehet korábban is, kés őbb is, 
még játszmát is csak nehezen nyert ellene. Másnap megajándékozta 
Réthy Pál Versenysakk című  könyvével. „Tanulj meg végre sakkozni" —
fricskázta meg az ajánlásban, s külön felhívta figyelmét a könyv egyik 
fejezetére, amelyben Réthy, többek között, a következ őket írja: „A 
sakkjátszás célja, minden sakkozó törekvése, a győzelem ... A győzelem 
előfeltétele a küzdelem. Tehát kell, hogy mindkét fél akarja a nyerést .. . 
A békés sakkcsaták győzelmeiből sokan merítenek kedvet az élet na-
gyobb küzdelmeire ... Régi igazság, hogy a sakk küzdelem, els ősorban 
saját gyengéink ellen." 

Küzdelem, győzelem — így lehetne összefoglalni Gál László princípi-
umát, a sakkról vallott vezérelvét. Teljes énjével vetette be magát a 
vértelen ütközetbe, minden idegszálával azon ügyködött, hogy lepipálja 
ellenfelét, túljárjon az eszén, s eljusson a megelégedettség oly ritka 
állapotáig. Es újra meg újra próbára tegye türelmét, figyelmét, elemz ő -
képességét. Ennek ellentéte volt egyik kemény ellenfele, Lukó András, 
a lapszerkesztő , aki faarccal ismételgette, hogy őt pedig nem érdekli a 
győzelem, egyszerűen nem szeret nyerni, miközben sorra diadalra vitte 
játszmáit még a kezét tördelő  Gál László ellen is, aki egy kanál vízben 
megfojtotta volna a merev kép ű, közönyösen a levegőbe bámuló játé-
kostársát. 
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A sakk Gál László költészetét is megihlette, nemcsak önbizalmát 
táplálta, vagy netán apasztotta. A gyalogról írt verset, a sakktábla köz-
katonájáról, amelynek neve az 1758-ban megjelent els ő  magyar nyelvű  
sakk-könyv szerint bajnok, talpas volt, majd kés őbb parasztnak mondták. 
Valójában az utolsó sorba érkező  gyalog átváltozása ragadta meg kép-
zeletét, az a pillanat, amikor az eddig szerény figura az egyik lépésr ől 
a másikra átalakul félelmetes erej ű  vezérré. Sakk a címe is: 

tűnődve néztük a táblát 
mi ketten 
hajdani sakkozók 
elhullt már jó néhány gyalog 
futók bástyák és lovak is vele 
de egyikük már lepkeszárnyat bontott 
a hetesen 
s tűnődve néztük a táblát 

a tömegből ő  már kilépett 
még egy lépés és vezér lesz bel őle 
szabad az út 
rohanni fog az átlókon által 
és jobbra-balra amerre akar 
és ütni fog 
ütni fog 
ütni 
tűnődve néztük a táblát 

vajon a többi hetit elfelejti? 

A költemény helyet kapott verseinek gy űjteményes kiadásában is 
(Rozsdás esték, 1972), amely hetvenedik születésnapjára jelent meg. 
Ekkor már hitehagyott ember volt, diadalmas hangja megkopott, legé-
nyes hangja lelohadt („Egyszer bizony hites voltam, / Egyszer bizony 
hangos voltam"), világosan látta, nap mint nap tapasztalta, hogy az 
emberi gyarlóság, az önzés, a hatalomvágy majdhogynem örök érvény ű-
en aláássa az emberi fejlődésbe vetett hitet. Ez a felismerés csak jót 
tett az embernek is, a költ őnek is. A kínzó gondolatoktól, az emésztő  
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gondoktól alighanem éppen a sakkasztal mellett lehetett szabadulni, ha 
nem tovább, egy röpke időre legalább. 

A játék hőfoka délelőtt tíz óra tájban tet őzött. A parázs hangulatot 
most mára fürtökben lógó kibicek is szították — a m űkedvelők és a 
potenciális partnerek egyaránt. Az ő  szemszögükből nézve minden 
világos volta táblán, pompás kombinációk sokaságát látták, gy őzelem-
hez vezető  tisztáldozatokban, háromlépéses mattokban kéjelegtek, s 
hangos sóhajok törtek fel az érz ő  kebleikből, miután látták, hogy a 
játékos mégis a legrosszabb lépést választotta. 

Sóhajtozni Persze szabad volt, de megengedett volta fecsegésnek, a 
szószaporításnak sokféle árnyalata is — a lotyogás, a kotyogás, a ka-
rattyolás, a szövegelés, a szalmacséplés, a hantázás, a blabla, a süket 
duma. A drukkolás, a hangos tetszésnyilvánítás, az ugratás, a froclizás, 
a heccelés úgyszintén. Gál is élt az adott lehet őségekkel. „Ripityára 
verem az apádat" — ijesztgette tettetett szigorral az ügyeletes szerkeszt ő  
és bébicsősz négyéves kislányát, akit annyira szíven talált az addig még 
nem hallott rémisztő  szó, hogy sírva fakadt: „Ne verd ripityára az apámat, 
Laci bácsi" — fogta könyörgésre a szót. 

Egyetlen tilalom volt: beleszólni nem volt szabad, a fővesztés terhe 
mellett. A falakon ugyan nem írta, hogy „kibic, kuss! ", de ez íratlan 
szabály volt, különösen Gál asztalánál, amit azonban mégis s űrűn meg-
szegtek. Ezeket ott helyben legorombította, felnyársalta őket tekinte-
tével, vagy ha már minden kötél szakadt (az ismétl ődő  közbevágások 
esetén), lesodorta a figurákat a tábláról. 

A kibicek kotnyeleskedését ől már csak a vereség idegesítette jobban. 
Elszomorította és elkedvetlenítette, szinte fizikai fájdalmat okozott 
neki, nehezen tudta kiheverni. A munkássportjátékokon is a hatodik, 
azaz az utolsó táblát kérte magának, lehet őleg világos bábukkal, hogy 
többé-kevésbé biztos legyen a dolgában. Talán a hiúság kérdése volt ez 
nála, vagy inkább az érzékenységé: az a felismerés, hogy valamit nem 
látott meg, elcsüggesztette, messzemen ő  következtetéseket vont le ön-
magáról, képességeir ől. A sakkban is gondolkodó és teremtő , önemésztő  
és esendő  ember volt. Alighanem egy ilyen pillanatban vetette papírra 
a következő  sorokat is: 
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tegnap nem ízlett a Cigaretta 
tegnap az autóbuszra várni kellett 
tegnap az újság csupa rossz hír 
tegnap a sakkjátszmát elvesztettem 
tegnap nem jutott eszembe els ő  szeretőm neve 
tegnap megöregedtem 

Valóban, a sakktábla mellett — szemünk el őtt — öregedett meg. Több 
mint negyed századig viaskodott délel őttönként a bábukkal a szerkesz-
tőségi klubban: a hangos, dohányfüstös kaszinóban. 

A délelőtti szeánsz tíz után kezdett szóródni. Ilyenkorra már szede-
lőzködött a kéretlen tanácsadók sokasága, a drukkerek hada. Az újság-
írók kezdtek rádöbbenni, hogy van egy mellékfoglalkozásuk is. „Már 
megint eltoltam az időmet" — füstölgött az egyik hangosan, és elviharzott. 

Időközben megérkezett a váltás is: a szomszédos asztalnál helyet 
foglalt Majtényi Mihály, és szürcsölgette délel őtti feketéjét. Szivarának 
füstje mögül csalhatatlan pontossággal meg tudta állapítani, hogyan 
fejeződött be Gál László napja: gy őzött-e vagy veszített. Az utóbbi 
esetben felhős arccal távozott, menet közben belemart mindenkibe, így 
a lépcsőházban epésen megkérdezte a Forum vezérét (akir ől az a hír 
járta, hogy kegyvesztett lett): „Igazgató vagy még?" 

Ha győzött, verebet lehetett volna vele fogatni. Egy rövidke ideig 
még elidőzött a klubban, barátságosan szót váltott ismer őseivel, írótár-
saival. Esetleg, ha kedvére való partnerre akadt, megbeszélt egy délutáni 
találkozót, nála, a könyvtárszobában, a kávésibrik mellett. Az egyik 
asztaltól a másikig haladva talán még el is dúdolta, csak úgy magában, 
kedvenc nótáját: „Gém, daru, gém daru, gém, / Én vagyok, én vagyok, 
én 

Aztán indult haza, gyalogosan, vagy egy sof őrt picézve ki magának, 
egy autós kollégát, aki készségesen bizonygatta, hogy éppen arrafelé 
van dolga. Közben hangos jó éjszakáttal búcsúzott Majtényi Mihálytól, 
aki cinkosan nyugtázta, hogy rendben van a szénája, s megy kipihenni 
az éjjeli munka fáradalmait, a rozsdás esték lázait. Mintha csak ezt 
mondta volna: 

— Holnap ismét találkozunk, ugyanitt, a klubban, amíg öreg csontjaink 
bírják .. . 



A SZERB EMBER  
Bevezetés a földönfutásba, kezd őknek és haladбkпak  

APRÓ ISTVÁN 

Amikor hazaértem, egy sírdogáló embert találtam az udvaron. Négy 
évtized tapasztalatai alapján azt szeretem hinni magamról, hogy általá-
ban jól feltalálom magam kevéssé rendhagyó szituációkban, bár ugyan-
ennyi tapasztalat azt is jelezni véli, hogy az el őző  generációknak ennél 
jóval több idő  sem volt elegendő , sőt szűken elégséges sem. A tapasztalat 
különben sem ér sokat, amikor a bő  egyórás monoton autózás hazafelé 
eltompít, az út csendes mélázás, szabad legel ő  a tudat számára, úgy 
elálmosít, hogy a kapubejáratnál már majd lecsuklik a fejem. Mire 
kinyitom a kaput, beállok az udvar füvére és visszaballagok a reves, 
megereszkedett kapuszárnyakat a helyükre emelni, a behemót reteszt 
eltolni, s újra a kocsihoz ballagva, táskát, kabátot, zöldséges zacskót, a 
másnapi ebédhez való húst, miegymást kipakolni, addigra magamhoz 
térek, átmegy rajtam a monoton utazás okozta fáradtság. Most viszont 
mára kapunyitáskor észrevettem a sírdogáló emberkét, s amikor a 
megszokott lábmozdulattal a nagyobbik kapuszárny alá löktem a tá-
masztékul szolgáló sáros téglát, világos volt, hogy itt nekem valahogyan 
viszonyulnom kell, mégpedig azonnal, talán gyorsabban, mint amennyi 
idő  alatt a bágyadtság kiszáll a fejemb ől. Időt kellett tehát nyernem, 
ezért a téglát kétszer is megigazítottam a sárban, a másik kapuszárnyat 
is még egyszer kijjebb nyitottam, és igen lassan léptem vissza a kocsihoz. 
Benyomtam a kuplungot, gázt adtam, aztán megvártam, amíg újra le-
csendesedik a motor, a sebességváltót megfontoltan els őbe tettem és 
szépen lassan, csúsztatott kuplunggal, nagyon kevés gázzal indultam. 
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Sajnos az így nyert másodpercek alatt sem jutott eszembe semmi, pedig 
az emberke már csak jó tizenöt méterre állt el őttem az udvar közepén, 
éppen úgy, hogy amennyiben a szokott helyemre parkolok, éppen el őtte 
kell leállítanom a kocsit, és amint kilépek, értelmes pofával fel kell vele 
vennem a közvetlen kapcsolatot. Enyhén őszülő  ötvenes éveiben járó 
emberkének néztem, vékony csontú, mondhatni madártermet ű  volt. 

Különben meg mit tudja ő , hol szoktam megállni, lecövekeltem hát 
a konyha vonalában, hátha odabentr ől kapok valami segítséget. 

Ez legalább bevált, amikor kényszeredetten újra kiszálltam a kocsiból, 
a konyhából előbukkanta feleségem, és röviden megmagyarázta az 
emberkét. Ez egy szerb ember, a határról jött, ahol nem engedték át a 
feleségét, csak őt, ezért a felesége visszament Ujvidékre, ő  meg idejött, 
hogy majd én kitalálok valamit, mert nincs kihez fordulnia. 

— Aha. 
Egyébként nem újvidéki, valójában a Krajinából menekültek, a fele-

sége horvát, a nagy májusi offenzíva, azaz az Oluja alkalmával hajtották 
el őket a szerb rendőrök és katonák Belgrádig, ahonnan azért kerültek 
Újvidékre, mert az asszony nővére annak az asszonynak, akik nyaraló-
szomszédjuk az én távoli rokonomnak Isztrián. Én is találkoztam azzal 
az asszonnyal, amikor ott nyaraltunk. Világos. Azért sír, mert a feleségét 
ott kellett hagynia. Nem engedték át, mert nincs igazi útlevele, azt nem 
merték elővenni a szerbek előtt, mert akkor kiderül, hogy horvát, viszont 
a férfi kaphatott rendes jugoszláv útlevelet, és a magyar hatóságok őt 
minden gond nélkül átengedték. Logikus: akármilyen szerb háborús 
bűnös simán bejöhet az országba, egy szerencsétlen üldözött horvát 
asszonyt viszont vissza kell küldeni a farkasok közé. Ezen majd kés őbb 
rágódunk, most oda kell mennem hozzá. Egy könnyes szem ű  férfit nem 
is olyan könnyű  megszólítani. Nincs benne gyakorlatom, és hasonló 
helyzetben valószín űleg én nem is szeretném, ha megszólítanának. Vi-
szont én vagyok a gazda, engem várt, hogy hazaérjek, t őlem reméli a 
megváltást. Es nem tehetek róla, hogy ennyire kiszolgáltatott. Kevéssé 
lenne megalázó, ha nem sírna, de most már nem várhatom meg, amíg 
felszáradnak a könnyei. Legfeljebb nem veszek róluk tudomást. 

Bemutatkozunk. Megvárom, amíg ő  is elmondja a történetet, és 
behívom egy pálinkára. Ez jó áthidaló megoldás jó és rossz ügyek esetén 
egyaránt, náluk szerbeknél, de nálunk, bácskai magyaroknál sem külön- 
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ben. Igyekszem olyan hangot megütni, ami kihangsúlyozza együvé tarto-
zásunkat, hogy érezze, földiek közé került, nincs egészen kiszolgáltatva 
egy idegen országban. Ezen igyekezetemmel magamat is meglepem. 

Túlságosan össze van törve a felesége miatt, így egyel őre inkább nem 
kérdezgetem a krajinai dolgokról. Pedig érdekelne egy hiteles szemtanú 
elbeszélése, mert mindig is sejtettem, hogy a szerbek nagy menekülése 
egészen Belgrádig megrendezett tv-show volt, ami a világ szánalmát és 
szimpátiáját hivatott megnyerni. Mármint, hogy végre nem a szerbek 
üldöznek el százezreket otthonaikból, hanem lám, őket üldözik. Az 
agyament hatalom képes saját népét is nyomorba taszítani, csakhogy 
igazolja magát. Nem kérdezek semmit, ebéd után leviszem a telekre, 
kőműveskalapácsot adok a kezébe. Jobb, ha elfoglalja magát, mondom 
neki. Csendesen pucolgatja a bontott nagyméret ű  téglákat a habarcstól, 
és alig szól. Este a helyzet változatlan. Kényszeredetten társalgunk, a 
gyerekek pislognak, egy szót sem értenek. Belegondolok, talán most 
először szembesülnek igazán azzal, hogy vannak más nyelvek is és 
azokon igazából a valós életben is kommunikálni lehet. Reggel megint 
kiviszem a telekre, és meglehet ős megkönnyebbüléssel húzok el dol-
gozni. Hosszú távon ez bizony kínos lesz. Az újvidéki rokon megpróbál 
mielőbb megfelelő  papírokat beszerezni Belgrádban a magyar követsé-
gen, és akkor hozzák az asszonyt. Nem kételkedünk a sikerben, de a 
legjobb esetben is legalább egy hét. Estefelé megint a telken találom, 
valamivel élénkebb, de csak a vacsoránál tudom meg, hogy miért. El-
határozásra jutott: vigyem őt vissza Újvidékre. Ha ő  itt, a teljes bizton-
ságban ennyire maga alatt van, mit érezhet szegény asszony odaát. Ebben 
igaza lehet, másnap kiveszek egy szabadnapot. 

A kocsiban végre felszabadul, csaknem vidáman beszél hányattatá-
sukról. Én szintén a magunkéról. 

A szerbek mindent elfognak veszíteni! — mondja többször is. —
Meglátom, a Vajdaságot is el fogják veszíteni. 

Hosszan és változatosan tudja szidni Miloševi ćet és a krajinai veze-
tőket, aztán rátér a horvátokra. 

A horvátoknak be kell majd látniuk, hogy nincs Horvátország a 
szerbek nélkül! 

— De hát éppen most üldözték el saját magukat onnét! 
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Nélkülünk nincs Horvátország! Az üknagyapám is azon a földön 
élt! 

Bólogatok. Az én üknagyapám is Bácskában élt, Sešelj és vele a 
szerbek többsége pedig egyre azt bizonygatja, hogy a vajdasági magyarok 
valamiféle friss jövevények, és lassan össze kellene állítani a vonatokat, 
amelyekkel hazatelepedhetnek az anyaországba. 

Nincs ez így rendjén — mondja lecsendesedve, és látom rajta, hogy 
ő  is úgy tudja a magyarok dolgát, ahogyan Šešeljtől hallotta. 

Most már kifaggatom, hogyan is kerültek Belgrádba. Amikor beindult 
a horvát offenzíva, a szerb rend őrök összeszedték őket a házakból, és 
ki mivel tudott, elindultak ki a faluból. 

Azt hittem, csak az erd őbe megyünk pár napra, amíg elmúlik a 
vész, azután hazamegyünk. Nekem horvát a feleségem, nem akartam 
igazából elhagyni az otthonomat, hiszen nincs is hova mennem. Hanem 
a rendőrök nem engedték, hogy megálljunk, vagy visszaforduljunk. 
Napokig haladt a karaván kocsikkal, traktorokkal, ha elfogyott az üzem-
anyag, vesztegeltünk, de mindig kerítettek valahonnan, és menni kellett 
tovább. Belgrádig nem lehetett kiszállni. 

A Szerb Krajina kiherélte magát. Sőt nem csupán önmagát, hanem 
a horvátországi szerb közösséget mindenestül. A horvátok nyilván 
hosszan sajnálkoznak majd a dolgon, és röhögnek a markukba. A dics ő  
krajinai hadfiak önként megvalósították azt, amit egyébként sohasem 
tudtak volna elérni. 

A szerbek nélkül nincs Horvátország! 
Na jó, ez a mániája. Valamibe csak kell kapaszkodni. Van elég baja, 

nem fejtegetem tovább, hogy ahogyan én ezeket a népeket megismer-
tem, aligha virrad fel újra a szerbek számára új nap az elhagyott terü-
leteken. Szórványosan visszaszivároghatnak, személy szerint ő  biztosan, 
de semmi sem lesz már úgy, mint korábban. 

Nem kellett volna fegyvert fogni — mondom nagy bölcsen. — Politikai 
eszközökkel a horvátországi szerbek mindent elérhettek volna, amir ől 
más kisebbségek csak álmodhatnak. Ott verhetnék az asztalt a horvát 
Szóborban a nemzetközi közösség maradéktalan támogatásával. 

És ez igaz. Nem is mond rá semmit. Korenicáról mesél, a fest ői tájról 
a Plitvicei-tavak közelében, a nemrég elkészült szép emeletes villájáról, 
amelyet már bizonyosan kifosztottak. En is mesélek az én kifosztott 
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házamról a Drávaszögben. Magunknak mesélünk százszor is elmondott 
történetet. Ez a kibeszélés régi módszere. Ha elégszer elmondja az 
ember, a végén már nem is fáj. Nem számít, hogy a hallgató esetleg 
először hallja, az elbeszélő  számára egyszerre banálissá válik a legmeg-
rázóbb részlet is a sok ismétlés révén. Egy adott pillanatban már szé-
gyellni kezdi a drámát, és elkezd öniróniával, erőltetett humorizálással 
védekezni. A ténylegesen új hallgató pedig megdöbben, hogy hogyan 
lehetséges ilyen súlyos dolgokról ennyire könnyeden, csaknem cinikusan 
beszélni. Nem gond, lehet. Így, egymás között pedig végképp. Lám csak, 
engem kifosztottatok, és most rátok került a sor, a fosztogatókat is 
kifosztották. Hát nem megmondtuk előre? Süketek és vakok voltatok 
minden figyelmeztető  szóra, intő  jelre. 

A határ közelében ismét megélénkül. Az átkelés zavartalan, Miloše-
vié útlevelével a legelvetemültebb tömeggyilkosok is nyugodt körülmé-
nyek között tarthatnak munka jelleg ű  megbeszélést Szegeden vagy 
Budapesten. Eladhatják a kitépett aranyfogakat, jót ehetnek, ihatnak 
belőle egy csárdában, és közben megdumálják egy új felállítandó kon-
centrációs tábor ügyét Boszniában. (Megsúgom: meg is teszik.) Jugo-
szláv oldalon már egészen megjön a hangja. A tenyerébe csap, és 
csaknem harsányan kiáltja, álljak meg valahol, mert fizet egy csevapot. 
Jó, majd egy kicsit odébb. 

Harminc kilométert is elhaladunk a határtól, már nagyon türelmetlen. 
Egy csárdánál végül megállok, nem jártam itt legalább tíz éve. Szerb 
betűkkel van kiírva a magyar név: Csalogány. Elég furán fest, de legalább 
nem cirill betűs a felirat. 

— Kétszer tíz csevapot — mondom magyarul, és megkérdezem, forint-
ban fizethetek-e. Abban fizetek, amiben akarok. Emberem bizonytala-
nul pislog. Biztosan átléptük a határt? No csak gondolkodjál, rád fér 
egy kis kiegészítő  etnikai ismeret a šešelji kinyilatkoztatások és a belgrádi 
tévé agymosása után. Ragaszkodik hozzá, hogy ő  fizessen. Német már-
kája van, a tulajnak az is jó, megkérdezi, hogy forintban adjon vissza 
vagy dinárban. 

Ujvidéken nagy meglepetéssel fogadnak minket, de jól tettük, hogy 
jöttünk, mert az asszony ügye még sehogy se áll. A házigazda kedélyes 
szerémségi szerb, azonnal csevaphúst szed el ő  a mélyhűtőből, azt még 
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meg kell várnom. Kés ő  este indulhatok vissza, hajnalban kanyarodom 
be a füves udvarra. 

Megoldódik a dolog? — kérdezi a feleségem. 
Nem tudom, de van egy olyan érzésem, hogy még nem végeztem 

ezzel a szerb emberrel — mondom neki. 
Két hét telik el, mire telefonálnak, hogy nagyon hálásak lennének, 

ha értük mennék. Voltak a belgrádi magyar követségen, ahol azt mond-
ták nekik, nincs a papírokkal semmi baj, nem értik, miért nem engedték 
át az asszonyt a magyar határon. 

Írást adtak róla? — kérdezem. 
Nem, azt mondták szükségtelen. 
Rendben, holnap indulok. 

A szerb határ igazi rettegés. Félelmük teljes súlyával átragad rám is, 
ülünk a kocsiban, és ahogyan egyre közelebb araszolunk a kékruhások 
üvegkalitkájához, jobban remeg a gyomrunk. Ha ez így megy tovább, 
egy értelmes szót sem tudunk majd kinyögni, reszketni fog a kezünk, 
amikor az útleveleket nyújtjuk, a harsány, végtelenül pökhendi kékru-
hások pedig a képünkbe röhögnek. 

Igen, nagyjából éppen ez történik. Ám még nem kerültünk sorra, 
előttünk egy prištinai rendszámú autóból kiszállítanak öt albánt, és 
hosszan egzaltálják őket. Telnek a percek, negyedórák, több mint egy 
óra. Végül az albánokat nem engedik át, visszafordítják őket Szerbiába, 
alighanem az útlevelüket lefoglalják. Rossz előjel. 

A rendőrök nem is próbálják összeszedni arcvonásaikat, rajtuk marad 
a gyűlölet és a megvetés, a határtalan undor lárvaarca, úgy indulnak 
felénk. A magas, mondhatni délceg rendőr azonban néhány lépés után 
szemmel láthatóan leenged, visszasüllyed természetes állapotába: mint-
ha még a járást is rühellné, határtalan kelletlenséggel és unalommal löki 
egyik lábát a másik után. Mintha fájna neki minden mozdulat, amire 
kényszerül, hogy végre hozzánk érjen. Megszólalni még nehezebb. A 
szája kicsit mintha megremegne, már majdnem köszön, vagy valami 
ilyesmi, de végül nyilván túl strapásnak találja a dolgot, és csak benyújtja 
a kezét az útlevelek után. Látszik rajta, ha most három bármiféle 
útlevelet mutatunk, el sem veszi, csak int egy jellegzetes balkáni moz-
dulattal, amiben egy csomó minden benne van: 
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Na menj, húzz a francba, és látod, én milyen rendes tag vagyok, 
pedig hát ez az egyenruha, meg a pisztoly, meg a 190 centim teljes 
egészében felhatalmaznának, hogy kibaszogassam bel őletek a szart is. 

Most azonban csak két útlevelet kap, meg egy gépelt papírt, ami a 
horvát nő  hontalanságát és egyszeri határátlépési jogosultságát igazolja. 
Szinte fájdalmas pillantást vet ránk, majd némi érthetetlen morgással 
elcsalinkázik a többiekhez. Hárman jönnek vissza, ezek élénkebbek, 
alaposan kifaggatják utasaimat, és ahogy felfedezik szemükben a félel-
met, elvigyorodnak, és kezd ődik az élvezkedés. Újra elvonulnak a pa-
pírokkal, tíz—tizenöt perc múlva jönnek vissza, és tovább gonoszkodnak. 
En már látom, át fognak engedni, de a szorítás a gyomromban nem 
enyhül. 

Itt tarthatnánk téged — mondja egyikük a remeg ő  ötven körüli 
hölgynek, aki jócskán az anyja lehetne — ki kéne vizsgálni ezt az ügyet, 
de jól van, most az egyszer menjél. 

Meghunyászkodó, hálás tekinteteket, kutyaszemeket vár, és meg is 
kapja. A megkönnyebbüléstől teljesen elerőtlenedve gördülünk át a 
senki földjén, és állunk meg a magyar vámon. 

Sikerült! — nem is tudom, melyikünkből szakad ki. 
Ezen az oldalon is elveszik a papírokat, de a rettegésnek vége. A 

hátunk mögött, a vonalon túl egy olyan ország maradt, ahol nem puszta 
metafora a halálfélelem, ahol ebben a pillanathun is a hatalom teljes 
legitimitásával embereket ölnek, zárnak szögesdrótok mögé, éheztetnek 
és kínoznak halálra. Előttünk pedig Európa — minden pátosz nélkül egy 
másik világ, ahol nem kell hogy csontj áig hatoljon az emberben a félelem, 
ha leállítja az úton egy rend őr. Még gyorshajtásért is csak akkor bün-
tethet meg, ha hiteles fotót csatol a feljelentéshez, nem úgy, mint odaát, 
ahol gyanús kézi műszereken mutat egy számot futólag (amin semmi 
sem igazolja, hogy valóban a mi kocsink sebességét mérte) és német 
márkában kéri a hasraütés szerint megállapított büntetést. (Igaz, alkudni 
viszont lehet.) Az eljárás ellen tiltakozni és túl sokat okoskodni viszont 
nem ajánlatos, mert úgyis talál a kocsin valami megfellebbezhetetlen 
okot, hiányosságot a még súlyosabb büntetésre. 

Visszahozzák a papírokat, és közlik, hogy a hölgy nem léphet be a 
Magyar Köztársaság területére. 

Miért? 
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Úgy gondolják, hogy a horvátok nem engedik be ilyen papírokkal, 
ez viszont egy tranzit határátlépési engedély, és nem szeretnék, ha a 
hölgy Magyarország nyakán maradna. 

Hiába bizonygatjuk, hogy a horvát hatóságoknál már mindent elin-
téztek a házaspár rokonai, két órán belül már el is hagyják az országot, 

N 

egyenesen a horvát határra viszem őket. Ok tudják, hogy a horvátok 
nem engedik be őket, és passz. 

Jobban tudják, mint a Horvát Iroda Belgrádban, amely a menekül-
tek visszatelepítésével foglalkozik, és itt van a pecsétjük, valamint a 
nyilatkozatuk, hogy Horvátország biztosan visszafogadja őket? Jobban 
tudják, mint a magyar nagykövet, aki személyesen biztosította a hölgyet, 
hogy ez a papír éppen arra való, hogy átutazzon Magyarországon, és 
egyáltalán nem érti, miért akadékoskodtak mára múltkor is? 

A vámosok kifejtik, hogy őket nem érdekli a belgrádi magyar nagy-
követ, odaraknak mindenféle hülyét, aki ül a bársonyszékében, közben 
pedig őket vonják majd felelősségre, ha a határon mindenféle népeket 
átengednek, akik aztán az ország nyakán maradnak. 

Nem maradnak, itt van a horvát hatóságok hivatalos nyilatkozata, 
hogy minden további nélkül hazatérhetnek. 

Azt ők nem értik, mert horvátul van, akármi lehet benne. 
Én szívesen lefordítom, három sor az egész. 

Maga nem fordíthatja le, mondják, mert elfogult. 
Akkor hívjanak valakit, aki lefordítja. 

Nekik olyan nincs. 
Ott van mögöttünk egy szabadkai rendszámú kocsi, majdnem biz-

tosan tudnak magyarul is, horvátul is, fordíttassa le velük. 
Megmondták, hogy ne vitatkozzunk, úgysem engedik át a hölgyet és 

kész. 
Faxoljunk a horvát határra, meglátja, hogy befogadják. 

Ez hülyeség, de lenne esetleg egy megoldás. Maga vigye el ezt a 
papírt a budapesti horvát követségre, és hozzon vissza onnan egy iga-
zolást. Addig a hölgy itt várjon. 

Péntek este van, a követség legfeljebb hétfőn tudna ilyen papírt 
kiállítani, és az út is oda-vissza egy nap. A hölgy három nap, három éjjel 
várjon a senki földjén? 

Nem lát más megoldást, ő  csak segíteni akart. 
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A hölgy halálosan retteg, belehal, ha vissza kell mennie a szerbek 
közé. Nézze, hogy zokog, alig engedték át, gondoljon már bele, mit 
érezhet! 

Nem tehetnek semmit. 
Totális vereség, megsemmisít ő  ez a megátalkodottság. Alig akarom 

elhinni, de mintha néha ezeknek a szemében is láttam volna némi kéjes 
fényt a játékuk során. Vissza kell menni a farkasok közé! A szerb 
rendőrök elemükben vannak: teljes komolysággal eljátsszák, hogy ők 
bizony nem engedik vissza Jugoszláviába az asszonyt, hiszen egyszeri 
kilépési engedélye volt, azt kihasználta, nézzük csak, itt van a pecsét! 
Félórányi galád cirkusz után elengednek, mehetünk vissza Újvidékre. 
Hét órát töltöttünk a határon. 

Megsemmisült csendben utazunk. Nincs er őm a nyálkás sötétségben 
az elhanyagolt mellékutakon zötyköl ődni és kivilágítatlan biciklisek után 
meresztgetni a szemem, inkább rátérek a sehová se vezet ő , soha be nem 
fejezett, a félig kész állapotában már tönkrement, de azért fizet ő  „au-
tópályára". Hamarosan odaérünk a bódéhoz, emberem nyújtja a feltün-
tetett dinárösszeget. A bent ül ő  férfi tekintetében ugyanaz az elemi, 
fájdalmas, zsigerekből jövő  lustaság, mint a határon a fináncéban. 

Márkát — mondja. 
Nem vettem észre, hogy átléptük a német határt! — szólok át az 

egész nap visszafojtott ingerültséggel. (Végre egy balfék, akin nincs 
egyenruha és [talán] pisztolya sem.) 

Márkát! — tartja tovább a tenyerét, és az az érzésem, rögtön leesik 
a feje, és elgurul odabent a bútorok között. Akkor aztán várhatunk, 
mire ez megkeresi. 

Miért? 
Az arcvonásai az undor különböz ő  fintorait játsszák, vonaglik az 

egész álmatag pofa, mintha legalábbis jókora kukoricacsövet forgatná-
nak a seggében. Végül nagy erőfeszítéssel kinyögi: 

Külföldi autó .. . 
De hát mi a mieink vagyunk, derék szerb hazafiak... 
Márkát. 

Feladjuk, fizetünk és zötyögünk tovább a vaksötét éjszakában a 
felfestetlen, jelöletlen úton. Márkáért. (Történetünk ideje után néhány 
évvel jártam arra újra. Éppen széltében-hosszában meséltek egy „érde- 
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kis" esetet: a fizetőhelyek kikerülésére számtalan illegális feljárót ta-
postak már ki az autósok a d űlőutakról. Egy ilyennél a sáros, ködös őszi 
sötétségben valaki elakadt, így egy traktor próbálta vontatókötéllel 
felcibálnia meredek töltésen az útra. Egy szerencsétlen német házaspár 
belerohant az előttük láthatatlanul feszülő  kötélbe, és mindketten meg-
haltak. Bizonyára nem voltak hozzászokva az autópályákon keresztbe 
kifeszített acélsodronyokhoz, azaz az ilyenkor szokásos hivatalos érté-
kelés szerint nem az útviszonyokhoz megfeleld módon közlekedtek.) 

— Te jó Isten, mit szól majd Miroslav? — szakad ki az asszonyból, 
amikor meglátjuk Újvidék fényeit. Hát igen. Azt szólja, amit gondoltunk. 
Alig tudja leplezni a kellemetlen meglepetés okozta sokkot. Már vagy 
két hónapja látta vendégül a másfél szobás lakásban a menekülteket, 
és már éppen másodszor rendezkedett be, hogy annyi id ő  után végre 
elnyúlhat kedvenc foteljében a tévé el őtt, és senkivel sem kell kény-
szerbeszélgetéseket folytatnia, akkor megy a fürd őszobába, amikor akar, 
meg ilyenek. Annyi lelkiereje azért van, hogy pálinkát meg poharakat 
vesz elő . Először igyunk egyet, aztán majd meglátjuk. Egyikünk sem tud 
jobbat. 

Kivilágítatlan falvakon át vágtatoka határ felé. 
— Ne féljenek, én addig nem nyugszom, míg haza nem viszem magukat. 

Visszajövök — mondtam búcsúzóul. Ez könnyekig hatotta őket. De 
hiszen nem is vagyok a rokonuk, nem is ismertük egymást el őtte. Még 
ilyen embert! 

A sötét kocsiban órákig ülve is ugyanezt érzem. Átéltük együtt a 
rettegést, a tehetetlen haragot a megátalkodott bürokráciával szamben, 
az empátia teljes hiányát, amikor egyetlen tollvonással valaki úgy teszi 
tönkre mások életét, hogy bele se gondol. Szégyelltem magam, és 
mindenképpen helyre akartam hoznia dolgot. 

— Tudtam én, hogy lesz még nekem gondom ezzel a szerb emberrel 
— mondtam a feleségemnek, amikor reggel hazaértem. 

Harmadszorra ugyanolyan papírokkal rugaszkodtunk neki a határ-
nak, mint korábban. Bármennyi telefonálgatás és kilincselés után sem 
adtak ki mást, viszont nagyokat csodálkoztak, hogy miért nem volt jó a 
határőröknek az, ami van. Közben Persze az ideiglenes átutazó vízum 
lejárt, újat kellett csináltatni, újabb száz márkák röppentek el illetékre, 
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ügyintézésre és ügyintézők megkenésére. Drága dolog a hontalanság — 
ezt már én is megtapasztaltam a saját b őrömön. 

Még arra sem voltam hajlandó, hogy másik határátkel őhelyre men-
jünk. Rájöttem, legutóbb nagy hibát követtem el: átragadt ráma két-
ségbeesés, magam is összeroppantam és könyörögtem, megalázkodtam, 
arra számítottam, végül megsajnálnak bennünket és átengednek. Nem 
sajnáltak meg, egyáltalán nem hatotta meg derék egyenruhás honfitár-
saimat a szerencsétlen id ősödő  házaspár tragédiája. Rossz végér ől fog-
tam meg a dolgot — az érzelmi, az emberi oldaláról. 

Pár évvel korábban már volt szerencsém megélni efféle sükettelefo-
nálást. Hivatalos kiküldetésben jártam Marosfőn, egy erdélyi magyar 
tanácskozáson, amikor is visszafelé a határon a magyar vámtisztek nem 
akartak beengedni az országba. Valutát kértek, hogy mint turista be-
mehessek. Mutattam a tartózkodási engedélyemet, mondtam, hogy Pes-
ten alszik a családom, nem turista vagyok, csak engedjenek hozzájuk. 
Erre végképp megkötötték magukat, mondván, hogy a papírra világosan 
rá van írva: munkavállalásra nem jogosít, tehát a szövegem a hivatalos 
kiküldetésről eleve nem lehet igaz. A tartózkodási engedélyt egy 89 
előtti nyomtatványra írták, viszont nem ismerték azt a kormányrende-
letet, amely a délszláv térségb ől származó menedékesek számára eleve 
munkavállalási jogot biztosít. Négy és fél órát huzakodtunk az éjszaká-
ban, miközben a busz vesztegelt, és engem utált valamennyi bennül ő . 

Nem tudja a jobb kéz, mit akar a bal ... — mondogatta bölcsen a 
közeg, és nem fukarkodott a megvet ő  megjegyzésekkel az ilyenekkel 
szemben, akiket ez a bagázs (mármint a kormány) beenged. Talán nem 
kellene csodálkozni, hiszen ugyanez az elvtárs alig néhány évvel ezel őtt 
még azzal a csinos faládikával járt, amelyiken olyan szépen lehetett 
pecsételni, és a tanfolyamon tanult, igen szúrós tekintettel nézett az 
ember szeme közé, amikor a nevét kérdezte. 

Megalázva, a hajnali hidegtől reszketve szállhattam vissza a helyemre. 
Igazán hozhatott volna magával ötven márkát, és akkor nincs ez 

az egész! — morogta bosszúsan az egyik szomszéd fel sem nyitva a szemét, 
és tovább erőltette az alvást a kényelmetlen ülésben. Lapítottam. Nem 
mertem mondani, de valójában nekem is akkor jutott az eszembe, hogy 
mindvégig volt nálam egy kevés, a követelt összeget meghaladó valuta. 
Nem ezen az úton akartam tisztáznia dolgot, és végül nem is ezért 
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engedtek el. Jóindulatból, azaz jól van, most az egyszer még elengedjük 
stílusban búcsúztattak a megfelel ő  kísérő  megjegyzésekkel. Ez volt az 
a pont, amikor feladtam egy illúziót: a gyors és igazságos rendezés 
illúzióját. Egészen odáig az ideiglenes tartózkodási engedélyen kívül 
semmilyen hivatalos papírt nem kértem az anyaországban, „a b őröndök 
sem voltak egészen kicsomagolva", hogy akár holnap visszatérhessünk 
a Drávaszögbe, hiszen a Nyugat, ha ma nem is, de holnap biztosan 
felfogja végre, hogy mi történik valójában a Balkánon, és véget vet 
ennek az őrületnek. (Igen, a számok: majd ha lesz száz halott, rádöb-
bennek, hogy azonnal véget kell vetni ennek ... Majd ha lesz ezer... 
Majd ha lesz tízezer.  ... Könyörgöm, ha lesz százezer ... Nem, uraim, 
a remény halt meg el őbb.) Már felkelt a nap, amikor hazaértem, és 
óvodába készülődő  kisfiam öleléséből kibontakozva máris összeszede-
gettem a tartósabb papírokhoz szükséges okmányokat. Azaz azoknak 
— mint kiderült — szerény töredékét, mert a határon lejátszódott néhány 
órás közjáték igazán csak röpke kedélyes csevegésnek bizonyulta IX. 
kerületi pöffeszkedő  bürokráciával vívott több hónapos dzsungelharc-
hoz képest. Nem igazán tudok kapásból utánaszámolni, hogy 1903-ban 
született nagyapám óta hányadik büntetés ez, amit el kell viselnünk 
ugyanazon okból. Hogy pontosan mi az az ok? Még pontatlanul sem 
tudom, de 1991-ben született második fiam még viselte: Budapesten 
látta meg a napvilágot, de pechére néhány nappal korábban, mint amire 
a letelepedési okmányokat keltezték, így mint bevándorlóra, minden 
szigorával lecsapott a törvény. Vihettük a méregdrága vizsgálatokra, 
AIDS-tesztre, miközben albérletre is alig tellett. (Végül is tehát jog 
szerint járnak el alvégi játszótársai, amikor tizenkét év múltán is rendre 
„lejúgózzák".) 

És mindez persze nem panasz. Csupán a tényeket sorakoztatom, 
hogy el ne vesszenek az id ő  sodrában. A panasz jogát fenntartom azok 
számára, akik sokkal, de sokkal rosszabbul jártak ebben az őrületben. 
Sajnos sokan vannak. 

Ezúttal nem hagytam, hogy átragadjanak rám utasaim érzelmei. Nem 
figyeltem sóhajaikra, félhangos fohászaikra, a szerb egyenruhásokkal 
sem törődtem. Tudtam, hogy átengednek, és a másik oldalra kell össz-
pontosítani. 
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Voltunka belgrádi követségen és átadtuk az önök üzenetét, mi-
szerint oda mindenféle hülyét kineveznek, és valójában maguké a fe-
lelősség. Nem adott másik papírt, de azt mondta, innen hívjuk fel, ha 
maguk megint akadékoskodnak! 

Ebből jóformán semmi sem volt igaz, de hatott. 
Várjon már, miért ilyen agresszív, hiszen egy szóval sem mondtuk, 

hogy nem engedjük át. 
Azért kiabálok, mert már itt töltöttünk hét órát, és önök teljesen 

jogtalanul, önkényesen visszafordítottak minket! Tudom a múltkori 
dátumot, tudom a váltást, megígértem a nagykövet úrnak, hogy név 
szerint tájékoztatom azokról, akik felülbírálják a döntését! 

Ez sem volt igaz, de még jobban hatott. Elvonultak a papírokkal, de 
néhány perc múlva már túl voltunka határon. Hátulról halk szipogás 
hallatszott, de a megkönnyebbülés valójában csak néhány percig tartott, 
mert ahogyan közeledtünk Siklóshoz, egyre idegesebbek lettek a férfi 
határátlépése miatt. Ezt állítólag a rokonok odaát már elintézték, de az 
aggodalom nőttön-nőtt. Valójában korábban ez volt az egyedüli félel-
mük, a magyar határon történt megpróbáltatásokra nem is számítottak. 
(Mint ahogyan kétkedve fogadta bárki, akinek eddig elmeséltem.) 

Én nem vétettem senkinek, nem bántottam senkit — mormolta maga 
elé többször is emberem, és vibrált körülötte a reszketés. 

Valahol, egy barátságos kisvárosban megálltunk kávézni és telefo-
nálni. A rokonok ujjongtak a határ másik oldalán és esküdöztek, hogy 
a horvátokkal minden le van rendezve. Nem tudom, mennyibe kerül-
hetett ez nekik. Találkozunk Siklóson. 

Igen, a találkozás. A sajátságos balkáni, ezredvégi forgatókönyv sze-
rint zajlik minden. A két n ővér egymás karjába borul. Évekig alig 
harminc kilométer választotta el őket egymástól, de nem találkozhattak, 
valójában azt sem tudhatták, valójában él-e a másik. Most, végigcsinálva 
ezt a komédiát, megölelhetik egymást egy idegen országban, és végte-
lenül hálásnak kell lenniük egy idegen embernek. Kényelmetlen, men-
nék már. Foglalkozzanak egymással, és felejtsék el miel őbb az egészet. 
A zágrábi nővér férje százmárkákat kotor el ő  a zsebéből, kérdezi, mivel 
tartozik. A benzint már kifizette a sógor — mondom, és mennék már. 
Az örök hála fogadkozásai, menjünk Isztriára nyaralni bármikor. 
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Nem tudom, mit mondjak — szorongatja az asszony a kezemet. — 
Istenem, megmondta, hogy ne aggódjunk, mert visszajön, addig nem 
nyugszik, amíg át nem visz minket a határon. Pedig nem is a rokonunk, 
istenem, mit is mondjak... 

A teátrális gesztusok elkerülhetetlenek. Valójában nem is tudom, elke-
rülendők-e. Az életnek nem csupán a filmekben vannak nagy pillanatai. 

Csak emlékezzenek, hogy találkoztak egyszer egy magyarral .. . 
Kicsit talán én is meglepődöm, hogy ezt mondom, de most már tényleg 

megyek, és hazafelé tartva már nem bánom. Egy húsz évvel korábbi 
estére gondolok a Velebiten, a Crkvenica hegy alatti turistaházban. Volt 
ott egy öreg, aki néhány szóval olyan sebet ejtett bennem, ami máig ég. 
A pultnál iszogatott, én is ott szürcsölgettem rumos teámat. Szóba 
elegyedtünk, megkérdezte, honnan jöttem, megmondtam és azon kez-
dett élcelődni, hogy hogyan tud egy magamfajta vajdasági ilyen magas 
hegyre felmászni. Mutattam neki a tagkönyvemet, amelyben már a 
Durmitor, a Triglav, a Peliszter, sőt az ország valamennyi valamirevaló 
hegyét igazoló bélyegző  benne volt. Hermann Bull könyveit faltam, igen 
magasan lobogott bennem a hegymászói önérzet. 

Nézd mára kis fürge vajdaságit! Hová fel nem mászott! 
Igazából gúnyolódni azonban akkor kezdett, amikor az is kiderült, 

hogy magyar vagyok. 
Magyarónok, magyarónok! 361 elintéztünk benneteket! 

Harsány volt és bántó. Hosszan sértegetett, de még megalázóbb lett 
volna elkullogni. Tizennégy-tizenöt éves lehettem, és nem volt válaszom 
a szavaira. Azt hiszem, neki szólt, amit most Siklóson mondtam. Aztán 
Nebojša jutott eszembe, a zágrábi srác, akivel Bitolában együtt bakás-
kodtunk. Neki már nem voltam magyarón, kedveltük egymást, és utóbb 
azt is megmutattam neki, milyen a bácskai vendégszeretet. Mostanára 
szem elől vesztettem, megváltoztak a telefonszámok. A szerb tisztek 
már akkor hajtóvadászatot rendeztek az albán összeesküv ők ellen, de 
kreáltak egy usztasa szervezkedést is. Szinte egyetlen horvát nemzeti-
ségű  katona se úszta meg a gyanúsítgatást és a hosszú kihallgatásokat, 
kivéve Nebojšát, mert róla mindenki tudta, hogy minden kimen őjét 
velem tölti Csicska Dimcse kocsmájában. Néha velünk jött egy szlovén 
srác is — utólag kész csodának t űnik, hogy nem vádoltak meg bennünket 
monarchiás összeesküvéssel. (Mint azt a bácskai magyar tanyasi tanítót, 
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akit egy térkép miatt a nyolcvanas évek elején az Osztrák—Magyar 
Monarchia restaurálásának kísérlete miatt letartóztattak és koncepciós 
perbe fogtak.) No meg mi lehet Juretával, a nagydarab csontos szlavón 
gyerekkel, aki egy Vukovár melletti kis faluban volt autóbádogos? Az 
ilyen nagyszívű  behemótokat mindig az első  sorba küldik, és ők meg 
sem próbálnak félreállni. 

Na, lesz még dolgod azzal a szerb emberrel? — kérdezte otthon a 
feleségem. 

Nem, azt hiszem, nem lesz — mondtam. 
Telefonáltak, hogy hazaértek, a házuk fels ő  emeletén egy kecske 

várta őket. Munka nincs, a község üres, ameddig a szem ellát, sehol egy 
szerb, csak az az egy, akit nagy nehezen hazapalántáltam. Nem tudja 
hogy lesz, de azért még egyszer nagyon köszöni. 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

,,... NEM BÁNT AZ CSAK MEGKÓSTOL"  
Nemzeti irodalom és globalizdcid  

BÁNYAI JÁNOS  

A mai tanácskozás címében a látszólag semleges „és" kötđszóval kapcsolt  
fogalmak sorrendje, hogy els đ  helyen áll a „nemzeti irodalom", és csak utána  
következik a „globalizáció", mintha a róluk és kapcsolatukról való gondolko-
dás nézđpontját is meghatározná. A globalizációról els đ  helyen szokás beszélni,  
akkor is, ha elđnyeit és sikereit hirdetik, akkor is, ha vélt vagy valóságos  

kártékonysága miatt kárhoztatják. S mintha ki is járna neki az els đ  hely, hiszen  
oly sokat emlegetjük, és gyakorta észrevétlenül is számításba vesszük életfor-
mánk kialakításában, köznapi beszédünkben és viselkedésünkben, öltözködési  

és táplálkozási szokásainkban. Vagyis a globalizáci б  velünk van és kéznél van,  
döntéseinket és választásainkat befolyásolja, még akkor is, ha nem figyelünk  

rá, vagy ha veszedelmei felett t űnđdünk el. Még ha nem is tudjuk pontosan  
megnevezni és definiálni, legfeljebb körülírására vagyunk képesek. Ezzel együtt  

a globalizációtól nem szabadulhatunk, ezért legjobbnak látszik, ha valóban  

körülírjuk és megértésére teszünk kísérletet.  

A  Nemzeti irodalom és globalizáció címbe a szavak sorrendje folytán rejtett  
sugallat, hogy ellentmondás, ha akarom ambivalencia van a két fogalom- és  

jeletéskör kapcsolatában: a semleges „és" ilyen szókapcsolatokban könnyen  

alakul át ellentétes kötđszóvá, azt is elđlegezi, hogy itt valamilyen küzdelem,  
ha kell, harc folyik nemzeti irodalom, sđt — hozzáteszem — nemzeti kultúra és  

globalizáció között, amely kemény küzdelemnek kimenetele sokesélyes, a  

globalizáciб  felfalhatja a nemzeti irodalmat és kultúrát, gondolhatjuk, a nem-
zeti irodalom hđsies ellenállása pedig ha nem is vethet véget, de legalább  

Elhangzott az idei Tokaji Írótáborban  
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legyengítheti, vagy más vizekre terelheti, távolra az irodalomtól (és kultúrától)  
a globalizáciб  veszedelmesnek tűnő  folyamatait.  

A kultúra (az irodalom) és a globalizáci б  kapcsolata és összefonódása nem  
újkeletű  jelenség: „a kultúra története a kulturális formák globalizáci бjának  
története" — írta nemrégiben, meggy őző  zenei példával bizonyítva, Vitányi  
Iván (A civilizáció és a kultúra paradigmái. Magyar Tudomány, 2002. 6. 724.)  
És ez még akkor is így van, ha a múlt század utolsó felében uralkodóvá vált  
globalizáciбtörténet a kulturális formák korábbi jelenségsoraitól eltér ő  jegye-
ket mutat, többek között terjeszkedésének sebességében, nagyon feler ősödött  
kizárási tendenciáiban és gyors érvényesülési kedvében. Függetlenül ett ől  
annyi azonban nyugodtan megállapítható, hogy a kultúra (és kultúrák) törté-
nete során kialakult globalizációs paradigmák hatása a helyire, a lokálisra és  
regionálisra, leginkábba nemzeti kultúrára (és irodalomra), és a jóval ritkább  
visszahatás jelenségei tartós és szinte kibogozhatatlan összefüggés- meg kap-
csolatrendszert hoztak létre a most kétesnek látszó két oldal viszonylatában.  
Ezért tűnik reménytelen kísérletnek a nemzeti irodalom és kultúra kiemelése  
a globálisból, aminthogy a globális sem igen értelmezhet ő  a nemzeti kultúrák  
értékrendjétől és hagyományvilágától szigorúan elkülönítve. Ellenállásainkat  
leküzdve bele kell egyeznünk abba, hogy a megértett globalizáci б  nem ellen-
sége a regionálisnak, sem a nemzetinek, a lokálisnak, s őt a peremkultúráknak  
sem, amilyenek Közép-Európában többek között a kisebbségi kultúrák, mert  
mindezek változatosságukban és sokszínűségükben nem is lehetnének meg  a 
globálisból kirekesztve.  

Most itt azonban nyilván másról van szó, vagy másról is szó lehet. A „nemzeti  
irodalom és globalizáciб" időszerű , múlt századvégi és új század eleji kérdé-
seiről, egészen pontosan arról a nem rejtett, mégis némileg bújtatott ambiva-
lenciáról és konfliktusról, aminek az a tétje, hogy a globalizáció mint „világ-
falut" alapító világtörténeti kulturális paradigma, ahogyan megéljük, veszélybe  
sodorhatja-e a nemzeti kultúrák sajátos értékrendjét és hagyományértését?  
Megmondom mindjárt, én magam, bár vannak ellentmondó tapasztalataim,  
és egészen új kelet űek is, nem látok ilyen veszélyeket. Azt gondolom, hogy  a 
globalizáciбval jelölt új világrend nem veszélyezteti a nemzeti irodalmat és  
kultúrát, nem akarja őket kiiktatnia történelemből, sem lesöpörni a világ  
színpadáról. Főként azért nem, mert a globalizációt, éppen a múlt század  
második felében létrejött viták bizonyítják, mostanában önmaga megértésének  
kísérlete jellemzi. Minden hangoskodása ellenére a globalizáci б  önmagával  
kíván rendbe jönni, és ha ez sikerül neki, akkor többé (talán) senkinek sem  
kell tartania tőle. Lehetséges, hogy a globalizáció önmegértése egyúttal annak  
megértését is jelenti majd, hogy a globalizáci б , mint új világrend, csakis  a 
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nemzeti kultúrák és irodalmak, a lokális és a regionális segítségével, támoga-
tásával alkothatja meg önmagát.  

Azért még lehet félteni tőle nemzeti irodalmat és kultúrát. Ugyanis önma-
gának, illetve önmegértésének befejezetlensége félelmet kelthet, függetlenül  
attól, hogy mennyiben indokolt, és indokolható-e egyáltalán ez a félelem.  
Azért mert a Hullámok szerzđjét Virginia Woolfnak hívják, nem kell t б le  
rettegni, aminthogy Bólyai Farkastól sem félünk. Ezek a farkasok nem bán-
tanak. Legfeljebb megkóstolnak bennünket.  

Mondok egy közeli és sokak által jól ismert példát arra, hogy a globalizáció  
farkasától való (indokolatlan) félelem, erős ideológiai és politikai nyomással  
karöltve, hogyan hiszterizálhat, tehet fanatikussá egész nemzeti közösségeket  
és ébreszthet fel bennük akár háborúzó kedvet is. A közelmúltban lejátszódott  
háborús balkáni történetekr ől beszélek, amelyeknek ma még közel sincs végük.  
A háborús hisztériához jelent ős mértékben járult hozzá a globálistól, az új  
világrendtől való félelem mértéktelen, s mostanában se nagyon szüneteltetett  
szítása. A minden nemzetit eltipró új (globális) világrendt ő l való félelem  
felkeltésével lehetett a múlt század kilencvenes éveinek elején a szerbiai  
tömegeket az utcára vinni, majd pedig a világ és az idegen(szív űek) felé kiásott  
lövészárkokba vezényelni. Mert, hangzotta félelemkeltés jelszava, az új világ-
rend a nemzetre tör, történelmére és hagyományos értékeire, létezésére, büsz-
keségére, múltjának méltóságára. Mindenre, ami a nemzeti közösség törté-
nelmi tudatában megkülбnböztetđ  és sajátosságokat magában foglaló és  
önbizalmat erősítő  jegy. Mindezzel a nemzet megmaradásának alapjait sem-
misíti meg az új világrend, hirdették plakátokról és a képerny őrő l, nagyszabású  
felvonulásokon és népgyűléseken. Elveszi tбle a különbözés, ezzel együtt a  
létezés jogát. Többek között a nemzeti élettérhez való jogot. Megakadályozza  
a nemzet kibontakozását, adminisztratív határok közé szorítja, és ezáltal  
leszűkítit a nemzetnek a valóságosnál mindig kiterjedtebb földrajzát.  

A félelem szószólói és teoretikusai értelmiségiek, f őként akadémikusok  
voltak, akik intellektuális tekintélyükkel nyomatékosították az új világrend  
túlméretezett veszedelmét. Regények, versek, színházi el őadások, tanulmá-
nyok és memorandumok hirdették és objektivizálták a globalizáció vélt ve-
szedelmét. Könnyű  volt ezek nyomán a párt- és állampolitika zászlajára t űzni  
a veszedelmet és félelmet, könny ű  volt katonai és félkatonai, sokszor pártka-
tonai alakulatokat, nemzetvéd ő  köröket szervezni, amelyek beintésre vagy  
beintés nélkül is hadra keltek a globalizáció vélt vagy valóságos képvisel ő i  
meg hirdetői ellen és az elvesztett (nemcsak földrajzi) élettér meg- vagy  
visszaszerzéséért.  
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Arról sem kell megfeledkezni, hogy a Balkánon (és Közép-Európában)  

nincs „megoldott" nemzeti kérdés, csak megoldatlan van, és a megoldatlanság  

a veszélyeztetettség mítoszait szüli. Els đ  szinten a globalizáció a nemzeti  
irodalmat veszélyezteti tömegáruval, a nemzeti kultúrát világméret ű  sikerek-
kel, majd második szinten az életformákat, a viselkedésmintákat, a viseletet  

veszi célba, hogy aztán, ennyi agresszív ravaszkodás után a nemzet szívébe  
döfje a nemzetietlen t đke és nagyvállalkozás késhegyét .. .  

Természetesen, minden veszedelem kintr đl érkezik, a szomszédból, a fára-
dékony és lomha Európából, a mindig virulensen er đszakos nagy vizeken  
túlról. Amerika és Eur бpa, ezen belül pedig a Monarchiára még mindig  

visszatekintđ  Közép-Eurбpa bđrébe bújt sátán szava szólt bele ezen hirdet-
mények szerint a Balkán méltóságot és tisztességet đrzđ  mélységesen törzs-
és családféltđ  mindennapjaiba. De, mondogatták harsányan, a Balkán egy  
jelentđs része nem hallgat(hat) a sátáni szóra, csak a saját hagyományára és  
premodern értékrendje patriarchális parancsára. A politikai félelemkeltésb đl  
születđ  tiltakozás egyrészt a múltba vezette vissza az ilyenformán egyre zártabb  

nemzeti közösséget, másrészt pedig az elzárkózás szimulált méltóságát hirdet-
te, ezzel együtt a nemzet önbizalmát fokozta oly mértékben, hogy a „van élet  

Európán, Amerikán, a világon kívül is" dörgedelmes elve gyorsan talált rá  

múltba feledkezett, érzelmileg hiszterizált híveire. A tömeges elzárkózás foly-
tán a tradíció, a történeti emlékezet, a nemzeti önérték árfolyama rendkívüli  

módon felszökött. Az új, a globális világrenddel szemben a nemzeti szimbó-
lumok szolgáltak védđpajzsként, és a külsđ  meg a belsđ  idegenektđl való  
megkülönböztetés jegyéül. A Coca-Cola ideológiáját és hiányát az ötvenes és  

hatvanas években népszerű  helyi (regionáis, nemzeti) Cocktával, a Cockta  
ideológiájával igyekeztek pótolni, a whiskyt szilvapálinkával, a latin bet űt  
(hagyományos) cirill betűs írásmóddal, bizonyítva ezáltal, hogy a globalizáciб  
minden kihívására és veszedelmére van válasza a nemzetnek. Az egyébként  
nyugatias szabású öltönyökre és ruhákra népviseletb đl kölcsönzött jelek és  
jegyek kerültek, a jelvények viselése a hovatartozást, és persze az igazságot  

hirdette fennen, a mobiltelefont, mintha pisztoly lenne, a nadrágszíjra er đsítve  
viselték. Minthogy a kézifegyver Balkán-szertea folklór, a népviselet elma-
radhatatlan része. Es viselik övre fűzve sokan még ma is.  

Senkinek sem tűnt fel eközben, vagy nagyon keveseknek, hogy a bűnösnek  
kikiáltott globalizációval szembeállított fülsiketít đ  nemzeti harsona minden-
nemű  kommunikációs csatornát elzárt, baráti és gazdasági kapcsolatokat szün-
tetett meg, a kulturális és civilizációs értékek befogadását árulásnak min đsí-
tette. A globálistól való félelem f űtötte el- és bezárkózása társadalmi és  
kulturális fejlđdés és változás lehetđségeit szüntette meg és a (nemzeti) kö-
zösséget visszvezette a múltba. Arra sem gondolt senki, hogy a múltba való  
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visszavezetése a közösségnek manipuláció és szimuláció csupán, a szellem és 
a megértés mégis, mindenek ellenére él đ  igényeinek lebontása és kifosztása. 

Az új világrendtđl való félelem hisztériává szítása az egész közösséget tette 
fejlđdésképtelenné. És egy önmagát megérteni nem képes, tekintélyelv ű  „zárt 
társadalmat" alakított ki. A „zárt társadalom" pedig megteremtette a mindent 
megoldani képes, a világ hatalmasságainak eszén könnyedén és ravaszul túl-
járó, irányt adó és így feltétel nélküli odaadást elváró csalhatatlan és hibátlan 
vezér alakját, aki csak ritkán mutatja meg magát, amikor pedig megmutatja, 
akkor igazi vezérként nem beszél, hanem utasításokat ad és parancsokat oszt ki. 

Vele párhuzamosan az irodalomban megszületik az „írófejedelem" alakja 
és kétes státusa, akinek szava és szelleme hiánytalanul épül be a politika 
szótárába. Rendkívül szegényes szótár ez, az árnyalatokat és szinonimákat 
nem ismeri, a kételkedés szavait pedig kitörli az emlékezetb đ l. Százával je-
lennek meg történelmi és áltörténelmi regények, tömjénfüstt ől átitatott szö-
vegek, amelyeket ezen a redukált, kifacsart, önmagán kívül semmit sem mondó 
nyelven gyártanak els đsorban a világ ellenében, a globális b űnök megnevezé-
sére ... A gyűlölet nyelvét beszéli az írófejedelem, és a gy űlölet nyelvén szól 
az alattvalókhoz a mindenható vezér. És a gy űlölet nyelvén szólal meg, gátlások 
nélkül, rendkívüli mennyiségben a kontár irodalmár. 

Két alapvetđ  meghatározója van ennek a balkáni politikai tradíciókat is 
fenntartó, redukált beszédű, „zárt társadalomnak". El đször a befogadás meg-
tagadása. Ezzel együtt a másiktól, az idegent đl való szigorú távolságtartás. 
Mindennek visszautasítása, ami kintr đl, kívülrđl, távolról jön. Es másodszor, 
de ezzel párhuzamosan a másik meghatározó, a kibocsátás képtelensége. A 
tekintélyelvűség és az autokrácia semmit sem fogad be, ami idegenséget áraszt, 
és semmit sem bocsát ki mások, az idegenek felé. Az ilyen „zárt társadalom" 
beszédmódja monologikus, párbeszédre alkalmatlan, mert nem hallja meg a 
másik szavát, és arra sem tart igényt, hogy đt meghallják. A kommunikációs 
csatornák végzetes és hosszan tartó eldugulása ebben tet đzik. 

A tekintélyelvű  „zárt társadalom" fenntartásának nélkülözhetetlen eleme 
az ellenség és a botrány. Ellenségkép nélkül nincs se autokrácia, se diktatúra. 
Botrány nélkül nincs hangoskodás és nem forrósítható fel a közhangulat. Ezért 
az ellenségképeket folyamatosan írják és festik, és nemcsak a politikában, 
hanem az irodalomban és a művészetben is. Nem kevesebb kedvvel gyártják 
a közéleti és ideológiai botrányokat. A globális (új) világrend nem tartható 
meg puszta ideológiai elvontságában. Formát és arcot kell neki adni, és kiben 
másban lehetne tárgyiasítani, mint mindenben, ami különböz đ , eltérđ  és ide-
gen. A hazai értékrendjére tör đ , az új világrendet megtestesít đ , a globálist 
hirdetđ  ismeretlenben. A globalizáció minta nemzeti (tradíció, kultúra, iro-
dalom, szokásrend) ellensége a szomszéd képében jelenik meg, és nemcsak a 
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határon túlról leselkedik a békésen el đ  és kicsiben a vezérre emlékeztet đ  
családfđre, hanem a határon belülrđ l is, a „mondialisták", a Soros-támogatot-
tak, a posztmodernek és a nemzetárulók képében. A bels đ  ellenség, ha lehet,  
még veszedelmesebb, mert másként viselkedik és másként beszél, mások a  

gondolatai, kételkedni is tud és ironizálni is, a prófétákkal és vezérekkel  

szemben gyanakvó, nem keresztelkedik meg, amikor feln đttkorú egykori meg-
rögzött és mindenre elszánt ateisták tömegesen és átszellemülten tartják  

fej üket a csordogáló keresztvíz alá.  

A globalizációtól való félelemb đl fakadó nemzetmentđ  meg múltat đrzđ  
példaértékű  történet még nem fejezđdött be, még megidézhetđk, mert szükség  
lehet rájuk, az új világrend ellenére kivezényelt h đsök és hadak, még kitöltheti  
a zárt teret a gyű lölet rikácsolása. Ezért nem is vonható le bel đle semmiféle  
tanulság. Fđként én nem vonhatok le a történetb ől tanulságot, aki idegenként,  
veszedelmes szomszédként, másként beszélđként és másként gondolkodóként,  
minden szempontból „kisebbségként" éltem meg az új, a globális világrendnek  

szóló hadüzenetet, és mindazt a nyomorúságot, vigasztalan keser űséget, amit  
ez a harsogó csatazaj hozott napvilágra.  

Érdemes inkább arról mondani egy-két szót, hogy miért nem tekintem én  

a globalizáciбt a nemzeti irodalom és kultúra letiprójának, és miért gondolom,  
mégpedig nemzeti kisebbségként, hogy a globalizáció ellen elhangzott csata-
kiáltások hozzám szóltak, rám vonatkoztak.  

Inkább arról tehát, hogy mit hozhat az irodalomnak és kultúrának, a  

nemzetinek, a globalizáció. Ez a hozadék éppen a viszályt szító és háborút  
keltő  globalizációellenesség közvetlen megtapasztalása nyomán írható le. F đ -
ként ha a globalizációteória megbízható hátteret biztosít ezen tapasztalatok  

közléséhez és megfogalmazásához.  
David Held gondolatát értelmezem (Democracy and the Globol Order,  

Cambridge, 1995), miszerint a globalizációval létesített új kommunikációs  

lehetđségek és információs technikák a politikai és az emberek közötti együtt-
működés és fejlđdés új útjait tárták fel. Ugyanakkor az új kommunikációs  

lehetđségek a különbözéseket is tudatosították, az életstílusok és értékorien-
tációk különbözését. Ezáltal megerđsödhetett a kölcsönös megértés, ugyan-
akkor a kulturális és civilizációs eltérések is kiélez đdhettek, továbbá felerđ -
sбdött a művelđdés fragmentáciбja. A „másik" létezésének elfogadása még  
nem garantálja a „szubjetumok kölcsönös megértését". Mindez mellett és  

annak ellenére, hogy az új kommunikációs technológiák saját nyelvüket ke-
resik, azt mondottam az imént, hogy a globalizáció igyekszik megérteni ön-
magát, kénytelenek a nyelvek sokféleségével szembesülni, melyek segítségével  

az emberek saját életüket és kultúrájukat értelmezik. Nem létezik közös és  
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általános emlékezet, nincs közđs globális gondolkodásmód, mint ahogyan  
emberiséget egyesítđ  „univerzális történelem" sincs. Sok politikai rendszer  
van, még több sajátos kulturális közösség, melyek keretében az új globális  
tudat önmagát keresi és küzd a létezéséért.  

David Idd szerint az új kommunikációs hálók és informatikai technológiák  
miközben saját nyelvi identitásukat keresik, felújítják és meger đsítik a kultu-
rális identitás régi formáit. Szó sincs tehát arról, hogy a globalizáció megszün-
tetné a nemzeti kulturális identitás hagyományait. Ellenkez đleg, arra kell  
gondolni, hogy a nemzeti kultúra (és irodalom) lemaradása a kommunikációs  
hálókról ezen kultúrák létezésének igazi veszélyforrása. A fenti példa is bizo-
nyította, nem a globalizáció elfogadása, hanem a globalizáció visszautasítása  
a nemzeti kultúra igazi veszélyforrása. David Held egyetértéssel idézi A. D.  
Smith gondolatát (Towards a global culture? Theory, Culture and Society, 1990.  
7. 2-3.), miszerint az új kommunikációs technológiák felerđsítették a kölсsđ -
nösséget egyazon kulturális hagyománnyal rendelkez đ  és azonos nyelven be-
szélđ  nemzeti közösségeken belül is. Ez a tény teszi értelmezhet đvé az etnikai  
közösségek újraébredését, nemegyszer nacionalizmusukat is.  

A globalizáciб  mindezek alapján értékek és értelmezések elérhet đségét  
jelenti mind a világhálón, mind az azonos nemzeti közösségekben. Az elérhe-
tđség a befogadás képességét fejleszti, ugyanakkor lehet đséget ad a kulturális  
és irodalmi értékek kibocsátására is. Amikor Nádas Péter Emlékezések könyve  
vagy Esterházy PéterHarmonia caelestise fordítások nyomán rákerült a globális  
kommunikációs hálóra, velük együtt a magyar irodalom, mint nemzeti iroda-
lom is odakerült. Rajta van egy rendszeren, amit globalizációnak mondhatunk,  
vagy új világrendnek nevezhetünk, és ez nem a nemzeti kisajátítása vagy  
eltiprása, hanem éppen ellenkez đleg, megerđsítése, minthogy nincs se globa-
lizáció, se új világrend a kultúrák, a nyelvek és beszédmódok sokfélesége,  a 
politikai rendszerek számos formációja, az eltérđ  megértésektđl függetlenül.  



„ . .. AZ TULIPÁN KÖRÜL 
SZORGALMATOSKOTTAM...” (I.)  

A (kis)kert és a tulipán jelképi funkciójához a népi kultúrában  

JUNG KÁROLY  

Hoppál Mihály 60. sziiletésnapjára  

Csöbrös István (1795-1835) „kopátsi fi" (Drávasz бg, Baranya vármegye)  
nem valami világhíresség, a magyar glóbuszon sem kötđdik személyéhez olyan  
tevékenység, ami kiemelné a kor átlagemberei köréb đl. Tizennyolc éves ko-
rában elvitték katonának, Dalmáciában és Itália északi tartományaiban szol-
gált, harmincéves korában szerelt le meglett férfiként. Kopácsra hazatérve  

elđször özvegyasszonyt vett feleségül, aki hat év múlva elhunyt, ezután haja-
donnal házasodott össze, de ezúttal Csöbrös hunyt el, egy esztend đ  múlva.  
Utódja egyik házasságából sem született. Els ő  pillantásra tehát semmi emlí-
tésre méltót nem kínáló biográfia. De csak els đ  pillantásra, mint majd látni  
fogjuk.  

Csöbrös István ugyanis katonáskodása idején, 1822 és 1825 között, felte-
hetđen Ferrarában, egy füzetbe énekeskönyvet írt, illetve állított össze. S ez  

a füzet - bármilyen hihetetlenül is hangzik - fennmaradt. Benne korunkra  
hagyományozott egy sereg elsđsorban félnépi-irodalmi alkotást, melyet társai  

énekeskönyvébđl másolhatott ki, vagy hallomásból, diktálás alapján örökített  

meg. Ezeket átírta, némelyiket kopácsi dialektusba, szinte mindegyik szövegbe  

beavatkozott; vannak egyéni szerzeményei is. Csöbrös tehát bizonyos költ đ i  
vénával rendelkezett, ha nem is vált számottev đ  költđvé. Mint Katona Imre  
megállapította: „Csöbrös nemcsak a korabeli kéziratos-diákos-kántoros fél-
népi költészetet ismerte, hanem az irodalmat és a népköltészetet is, és be is  

másolt, ill. részleteket be is dolgozott bel đlük." 1  Innentđl kezdve az énekes-
könyv fontosnak tekinthetđ  a magyar népköltészet kutatása szempontjából is,  

hisz „a népköltészeti helyeket csak jóval kés đbbi, a 19. sz. közepétđl megjelent  
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folklór kiadványokból tudjuk követni". 2  Az eddigi megfigyelések szerint kéz-
iratos énekeskönyvének legértékesebb darabja a mindenképpen a 16. századból  

való „irodalmi ritkaság", a Szilágyi és Hajmási cfm ű  verses alkotás kitűnđ  
változata.3  

Mint majd e dolgozat kбvetkezđ  fejtegetéseibđl látható lesz, Csöbrös éne-
keskönyvének egyéb hozadékai is vannak, mégpedig olyanok, amelyek a magyar  
verses népköltészet többek által vallott, ugyancsak többek által kétségbe vont  

jelképrendszerének vizsgálata szempontjából igen fontos adalékokat jelent-
hetnek. Mégpedig abból a korból, amikor a magyar verses népköltészet igen  

kis mértékben nyert még csak írásos megörökftést. Csöbrös ugyanis a magyar  

verses népköltészetnek olyan jellemzđ it mentette át az utókorra, amelyeket  

támogató adaléknak lehet tekinteni a népköltészet-szimbolikainak nevezett  

irányzat igazolására. Egyik egyéni szerzés ű, 1822 karácsony táján Irt önéletrajzi  
indíttatású versezetében ugyanis az alábbiakat frja.  

4. Tanuld meg már te is az pajkos életet,  

Probáld meg mijen (az) aszonyi szeretet,  

Ne iszonyodj töle, ez nem rettenetes,  

Sör inkább gyakorta igen kellemetes.  

S. Pajtások szavára magamat rdattam,  

Mern sok pirongatástt már igen meguntam,  

azért is magamatt reá ajánlottam,  

valamint más ember az dolgot fojtattam.  

6. Vnos oltáránál gyakran letérdeltem,  

az térdelés után hasra is feküiem,  

az áldozatokatt gyakran végben vittem,  

gondolván, hiszen már én vagyok miniszter.  

Z Vinustt megszerettem, az vinus engemett.  

Hogy álvak kertésznél, arra kérn engemet,  

nyája(s) szeretettel megöleli engemett,  

En is ajánlottam neki az szivemett.  

No már én az kerben hiven forgolottam,  

az tulipán körül szorgalmatoskottam.  

Hogy édes bimboja hervadási ne látrna,  

Gavalléros módra jól körül nya(r)galjam.  

Vénus ezt jol látván, hogy jó mester vagyol,  

és töb kertjeit is bátran reám bizott,  

Ki szebb és ki kisebb, ki pedig nagyobb volt,  

enyi hány rosáskern az kezem alatt voltt.  
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10. Annyira fojtattam én az mesterségett, 
hogy nyertem magamnak egy nagy betegségett, 
nehezen hordoztam, mint az malom k ővett, 
egész kétt holnapig alatta nyögöttem. 4  

A versezet azzal folytatódik, hogy a szerz ő  „az nagy ispitálban" nyert 
elhelyezést, hogy „doktori szer" által keressen gyógyulást, amelyet - mint hitte 
- el is ért, s „az friss egéségben ismést hejre áltam". A vershez jegyzetet író 
Katona Imre arról beszél, hogy Csöbrös gáláns kalandjairól szól az idézett 
részlet, melyeknek eredményeképpen az akkor még nem is gyógyítható nemi 
betegségre tett szert, amib ő l ki sem gyógyult, ezzel magyarázható korai halála, 
gyermektelensége és feleségei korai halála is. Azt is elmondja, hogy Csöbrös 
füzetéből egy csomó (nyilván teleírt) lapot kitéptek, s ez a szöveg nyilván azért 
úszta meg a megsemmisítést, mert - mint írja -: „... ez a szexuális kalando-
zásokról és azok következményeir ő l szóló elbeszélő  vers azonban a cenzúrát 
megúszta". Majd így folytatja: „Minden bizonnyal ez annak köszönhet ő , hogy 
még a legintimebb részleteknél (6-9. vszak) sem használ egyetlen trágár 
kifejezést sem. "5  Miféle szexuális kalandozásról szól tehát ez a részlet -
kérdezheti a mai olvasó - hisz erről egy szó sem esik az idézett szövegben, s 
Katona Imre honnan tudja, hogy éppen err ől, vagyis „gáláns kalandokról" van 
szó, mint fentebb írja? A titkot Katona nem osztja meg olvasójával; az olva-
sónak magának kell a szöveget komparálnia a tudós folklorista elképzeléseivel. 

Nézzük tehát, miféle mesterséget űzött Csöbrös, melynek következtében 
nagy betegséget szerzett. A szövegb ől megtudható, hogy a megszeretett bor 
arra „kérte", hogy álljon kertésznek, melyet 6 vállalt is, s híven forgolódott a 
kertben, sőt kertekben, melyeket kés őbb rózsáskertnek is nevez. E kertek - 
mint részletezi - hol szebbek, hol kisebbek, hol nagyobbak voltak, s bennük 
különösen a tulipánok érdekelték a kertészt, ezek körül szorgalmatoskodott 
gyakorta, nehogy édes bimbóik meghervadjanak, ezért gavalléros módon jól 
körülnyargalta őket. 

A szöveg elsődleges jelentésének szintjén mindebb ő l semmiféle „szexuális 
kalandozás" nem olvasható ki, ha csak a gavalléros módon való körülnyargalás 
nem kelt gyanút az olvasóban. Mindennek alapján Katona miféle ismeretek 
birtokában írta le mindazt, amit fentebb idézni lehetett t őle? Ismeretei lettek 
volna Csöbrös szövegének másodlagos (többlet-) jelentésér ől is? Persze, ha a 
szövegnek van másodlagos (többlet-) jelentése. Ezt Katona nem árulja el, 
tehát az olvasónak magának kell nyomozást folytatnia. Mindenesetre Vénus 
nevének emlegetése alapján az gyanítható, hogy Csöbrös versrészlete valami-
féle kódolást alkalmazott: sajátos jelrendszer mögé rejthette el az igazi szö-
vegjelentést, s a dekódolást - vagyis a szövegmegértést - az olvasóra bízta. 
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Azt is sejteni lehet, hogy e feltételezett jelrendszer általánosan ismert lehetett:  

a szerzđ  tehát bízott benne, hogy kódolt szövege az olvasó számára is érthet đ  
lesz. Amennyiben Katona olvasata (dekódolása) helyes, akkor 6 ismerte a  

Csöbrös által alkalmazott (s a korban feltehet đen általánosan ismert) jelrend-
szert. A verset követđ  jegyzet azonban errđl nem árul el semmit.  

Lássuk tehát, hogy az idézett részlet meghatározó fogalmainak (kert, ró-
zsáskert, kertészkedés, kertész, tulipán — s đt a kézirat egy másik szövegében  
„ékes tulipányom") б  — kimutathatók-e párhuzamai a korábbi, a kortárs és a  

késđbbi magyar népköltészetben. Csak futó pillantást vetve a 19. század el đtti  
magyar népköltészet ritka feljegyzett adataira, s részben a kéziratos költészetre,  

megállapítható, hogy a Csöbrös által alkalmazott meghatározó fogalmak kimu-
tathatóak, tehát nem maga agyalta ki a virtuális kódrendszert, melyet Katona  
Imre e fogalmak mögött megállapítani vélt. E korai példák a következđk.  

Mondjad szolgálatom: engem oda várjon,  
Piros ajkairól gyenge csókot adjon,  
Más szeretőt soha kíviZlem ne tartson,  
Ékes beszédivel inkább vigasztaljon.  

Azonban belégék virágos kertében,  

Írott levelemet látom két kezében,  

Megfelele, s monda ő  nagy szerelmében:  
„Isten hozott, szívem virágos kertemben!"  

Azon ide nyújtó kötött bokrétáját,  

Kinek illatozóm jósragú illatját;  
Hagyó, hogy tartsam meg kedves adományát,  

Magát is rám búta: nem keresem mását.  

Jobb volna bizonnyal, hogy ne próbálgatnál,  
Piros szép almádban szakasztani hadnál,  

Szép ékes csókokat utánam hordoznál,  

Hogysem mint engemet árvaságban hagynál. (1672)  
(SZABÓ T. 1969. 111. Részlet)  

A következđ  szövegrészlet is a Vásárhelyi daloskönyvb đ l származik, ugyan-
abból az esztendđbđ l.  

Részetlenill ne hagyj az te szerelmedben;  

Kérlel, bokrétát adj gyakortább kezembe,  
Engem szabaddá hadi virágos kertedben,  
Hogy mikor akarol4 nyúlhassak kebledbe.  
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Hallottam azel őtt egy kertben híredet,  
Míglen nem ismertem az te személyedet,  
Úgy kévántam látni az te szépségedet,  
Mint holtom után én idvességemet. (1672)  

(SZABÓ T. 1969. 121. Részlet)  

17. századi virágének-költészetünk talán egyik legszebb darabjának részlete  

ugyanebben a fogalomkörben szól a szerelemrбl.  

3. Áll előttem egy virágszál,  
Örvendetes liliomszál,  
Kis kertemben ékessen áll  
Ki életem, egy virágszál.  

Áll előttem szép violám,  
Rózsaszín ű  szép  Ilonám, 
Kegyes tekintet ű  rózsám,  
Gyönyör űséges violám.  

Kis kertemben szép virágot,  
Jó illatú szép virágoly  
Tündöklő  szép, piros rózsát ,  
Gyönyör űséges violák  

Óh, szép virág, szerelmemben,  
Mikor volnék szép kertemben,  
Rózsa violaszedésben,  
Az te nagy, szép kedvedben.  

Akkor lészen vigasságom,  
Rózsa-orcádat ha látom,  
És ékessen csókolgatom,  
Akkor lészen újulásom. (1972)  
(SZABÚ T. 1969. 65. Részlet)  

Egy ma is hallható virágénekünk a feljegyz ő  Pálбczi Horváth szerint leg-
alább százesztendős, tehát a 17. század végén, a 18. század legelején már ismert  

lehetett.  



„... AZ TULIPÁN KÖRÜL SZORGALMATOSKOTTAM ...” (I.) 	 1399  

4. Ej haj! gyöngyvirá&  

Teljes szekfü, szarkaláb,  

Bimbós majoránna.  

Ha kertedbe mehetnél,  

Piros rózsát szehetnél ,  

Szivem megujulna.  

Ej haj! gyöngyvirá&  

Teljes szekfü, szarkaláb,  

Levendula virág!  

Ha kertedbe mehetnél  

És Ott kertész lehetnél  

Mindjárt meggyógyulnék? (1700 körül) 
(PÁLÓCZI HORVATH 1979. 285. Részlet)  

Ugyanebbő l a korbál származónak becsülte Pálóczi H. azt a népdalstr бfa-
füzért, melyben ez a szakasz olvasható:  

S. Pest mellett egy szép kertecske,  

Ott lakik egy szép menyecske,  

Hol a legény nem új fecske,  

Kit készen vár a menyecske. (1700 körül) 
(PÁLÓCZI HORVÁTH 1979. 246. Részlet)  

Pálóczi Horváth egyik saját szerzeménye is a népdalok ismeretét, a magyar  

népköltészet fogalomrendszerét visszhangozza, túlteng benne azonban a vas-
kos megfogalmazás. Az itt tárgyalt fogalmak is felbukkannak nála, a közön-
séges megfogalmazásokkal párhuzamosan.  

6. A gombos t ű  szőr között,  

Meleg likba bökdözött:  

Van-e szivem! tudtodra?  

Felmásztam a hasadra.  

Mézes madzag; kócostúl,  

Ló: ó körtvélly szárastúl,  

Van ám, szivem! tudtodra,  

Csak ne forrjon torkomra.  
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Van egy kis kert, eb hele8 
Tökmagot vetünk bele. 
Van-e szivem, tudtodra? 
Ott hagytam a számodra. (1800 körül) 

(PÁLÓCZI HORVÁTH 1979. 271. Részlet) 

A 19. század derekának és második felének magyar verses népköltészetében 
ugyancsak ott sorakoznak a paralellak. 

Hol jártál violám, ilyen korán ? 
Látom a cipődet, harmatos már. 
Rózsás kertben jártam, 
Violát vizsgáltam, 
Kedves rózsám. 

Hoztál-e violát a számomra, 
Kit felteszek holnap kalapomra? 
Amellyr ől megtudjál, 
Hogy szeretjük egymást, 
Kedves rózsám! 

Bocsáss be galambom, egy két szóra, 
Mert ima már eljött az óra, 
Mellyben bucsuzásom, 
Lészen elválásom, 
Kedves rózsám! (1846) 

(ERDÉLYI 1846. 17-18. Részlet) 

Ugyancsak Erdélyinél olvasható a népdal-szimbolikainak nevezett irányzat 
egyik legtöbbet idézett példája. 

Az éjjel álmomban, 
Én aztat álmodtam, 
Virágos kert alatt 
Hat ökrön szántottam. 

A rózsám is Ott volt, 
Az ökröt hajtotta, 
Magam is ott voltam, 
Az ekét tartottam. 
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Fel is szántottam már,  

Aranyos ekémmel,  
Be is vetettem már  

Tiszta ezüst gyönggyel. (1846)  

(ERDÉLYI 1846. 51.)  

Az alább következб  népdalpéldák Kriza János gyűjteményéből származnak,  
s jóval későbbi megjelenésük ellenére még az 1840-es években lettek felje-
gyezve.  

Neköm van egy virágkertöm,  

Abba sok vadrózsa teröm,  

Én vagyok annak kertésze,  

Mikor tetszik, levelészem.  

Gyakron odajárogatok,  

Rózsáit meglátogatom,  

Ma is egyet eetettem,  

A tövit megöntözgettem.  

Ezután is beléjárul,  

Amikor lehet, gyomlálol,  

Ótogatok a tövökön,  

Hogy vadrózsa ne terömjön. (1863)  

(KRIZA 1975. 64.)  

Ebben a példában is jól megfigyelhet ő  a kert és a benne folytatott tevé-
kenység — a lírai népköltészet szintjén.  

Kőszenem, ídesem,  
Hogy eddig szerettél,  

Arról nem tehetek,  

Hogy már megvetettél,  

Nálamnál jobbat is,  

Szebbet is kerestél;  

Ílj vígabban azzal,  

Mint ínyelem íltél.  
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Virágos kertemnek 
Más szedi virágát; 
Mert az ín ídesem, 
Máshoz adta magát. (1863) 

(KRIZA 1975. 232. Részlet) 

A következő  példában minden szakasz els ő  két sorát egy refrén követi: 
Gyönyörű  violám, / Gyönyörű  szép rózsám! — ezt helykfmélés okából nem 
ismétlem meg. 

11. Teli kertem zsályával, 
Szerelemnek lángjával, 

A te szemed fekete, 
Az én szívem bélepte, 

Szemöldököd szivárván, 
A homlokod k őmárvány, 

Hajad le van eresztve, 
Tested frissen feresztve. (1863) 

(KRIZA 1975. 236.) 

A Krizától vett utolsó példa voltaképpen a Kőszenem, idesem föntebb 
idézett szöveg változata, ezért csak részletét adom. 

12 Jót kívánol , szívem, szíved vígan éljen, 
Semmi szomorúság szívedhez ne férjen, 
Citrus és tulipánt kertedbe teremjen, 
Zengő  fülemile ablakodon pengjen, 
Bánatnak fellege téged elkerüljen, 
Hogy annak zápora soha meg ne verjen. (1863) 

(KRIZA 1975. 247. Részlet) 

Arany Jónos népdalgyűjteményéből két példa idézhető  az itt tárgyalt prob-
lematika szempontjából. 

13. Én kis kertet kerítet, 
Abba rózsát ültetet, 
Szomszédasszony Pistája, 
Rákapott a rózsára. 
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Én a rózsám nem hagyom,  
A bírónak feladom,  

A bíró is azt mondja:  
Lyánynak való a rózsa. (1874)  

(SZABÓ T. 1969. 293.)  

Kis kertemben sétálol ,  
Yeled y  rózsám, mulatol ,  
Borulok ágyadra,  
4lelgető  karodra,  
Csókot lopok Piros két orcádra. (1874)  

(SZABÓ T. 1969. 295.)  

A Szeged és vidéke népköltészetét bemutató három kötetben, a 19. század  

utolsó harmadában, az alábbi példaszövegek reprezentálják Kálmánt' Lajosnál  

a taglalt kérdéskört.  

Nem vagyok halavány,  

Mind ijen a lejány:  
Kinek a gy űrűjit  
Más horgya az úján:  

Nem az ám a rúzsa:  
Ki ja kertbe nyílik;  
Hanem az a rúzsa:  
Kik egymást szeretik.  

Mink vagyunk a rú гsál ,  
Mink szeretyük egymást;  

Gyere kis anygyalom,  
Csókójuk mög egymást! (1881)  

(KÁLMANY 1881. 15. Részlet)  

Rúzsa fát ültettem kis kertönibe,  

Yárom a babámat ma estére:  
A szerelőm árja,  
Jaj de búsan várja,  

Szánt' mög engöm,  

Kis anygyalom,  

Ha lőhet! (1881)  
(KÁLMÁNY 1881. 19.)  
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Kató lányom, Kató! 
Harmattó kérdőzlek: 
Mos varattam néköd 
Kerek ajjú szoknyát, 
Elő  rövidödil , 
Hátú hosszabbodik?! 

Mán ki köl mondanom, 
Nem szoringathatom: 
Kis kertömbe jártam, 
Gyöngyvári Jánossa, 
Kedves galambomma, 
Rúzsa fa tiivibe 
Estem szerelőmbe. (1882) 

(KALMANY 1882. 9. Részlet) 

A Holácsék fehér háza, 
Cégér sincsen, mégis csárda; 
Se nem csárda, se nem kocsma, 
Ződ táblájuk ki van nyitva. 
Baldzs Ferkó ara sétál, 
Holács Pösze kikukucskál. 

Holács Pösze rúzsős kertye, 
Benne van a varó tűje9 
Párnájára asztal varja: 
Baldzs Ferkó mos lösz párja. (1882) 

(KALMANY 1882. 67.) 

Márton Kata kis kertyibe, 
Marczi Miska sétál benne, 
Sétáj Miska kék belibe, 
Tijed löszök gyUv ő  őszre. 

Márton Kata hírős tán vőt, 
Marczijékná szógáló v őt; 
Ojan ajándékot kapott: 
Akit b őcsőbe ringatott. (1882) 

(KALMANY 1882. 69.) 
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Fölszántom az kertöm ajját, 
Vetők bele tiszta búzát, 
Vetők bele tiszta búzát, 
Fölkötöm az honfг  kardját, 
Hajsz ökreim, hajsz! 

Fölkötöttem az kardomat, 
Mökcsókoltam galambomat, 
Isten hozzád kedves babám, 
Vagy lác többet, vagy soha tán, 
Hajsz ökreim, hajsz! (1891) 

(KALMÁNY 1891. 46.) 

Kis kertömbe hervadozik a virág 
Szomorú lőtt már én néköm a világ. 
Elhurcojják a legént katonának, 
Ki gondol mai bújával a lejánynak? 

Csákót töttek mán a rúzsára fejire, 
Duna vizön szálityák e messzire; 
Duna vize hoszd vissza űt én néköm, 
Mij keserű  nála nékü életöm?! (1891) 

(KÁLMÁNY 1891. 39.) 

Kis kertömbe este-rö, ; el fúj a szél t  0 
Mit gondoltál mikor katona lőttél? 
Nem gondoltam kedves babám ögyebet: 
Három évig ús se lác mög engömet. (1891) 

(KÁLMANY 1891. 59.) 

Kálmánt' Lajos szegedi és Szeged környéki gyűjtéseiben a gyermekjátékda-
lok és a szokásdalok között is felbukkannak a keresett motívumok, úgy t űnik, 
teljesen azonos jelentésben. 

Hej, vára, vára! 
Egri vára! 
Egri várát forgassál, 
Két kis pézé forgassál 
Ves ki vára, 
Ves ki!  
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Hej, tulipán, tulipán,  

De sok székfű, székvirág!  

Tele kertöm zsáláva,  

A szerel őm lángjával.  

Mikó rúzsára illattya,  

Akkó szívem bisztattya.  

Nyisd mög rúzsára kapudat!  

Hagy kerülöm váradat!  

Szita, szita, péntöl,  

Szerelörn csütörtöl ,  

Zab szerda. 11  (1882)  
(KALMANY 1882. 88.)  

Sutét erd ő,  
Csillagos mez ő,  
Kis kiráj пé,  
Kapitáné!  

Kit ád nék őm,  
Kive haza mönnyek?  

Kormányos Pétört.  

Fogom az ölembe,  

Viszöm a kertömbe,  

Ott vagyon egy, bukoresalán,  

Yetöm bel  

Fogom a szoknyámba,  

Viszöm a szobámba,  

Leülök vele a divánra. (1882)  

(KÁLMÁNY 1882. 100.)  

Vikár Béla 1890-ben kezdđdđ , de csak másfél évtized múlva megjelen đ  
gyűjtéseiben is szép népdalpéldákkal (és -részletekkel) lehet szemléltetni a  

tárgyalt kérdéskört.  

El kell menni, masirozni,  

Kész az uti cédula.  

Kitörött a lovam lába  

Nem mehetek sehova.  
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Bár találnék orvosra, 
Vagy egy szép leányzóra, 
Aki engem bajaimból 
Szépen kigyógyítana! 

Egy kis kertet keritettem 
Rózsámnak udvarában. 
Elszántottam, elvetettem 
Violaszín virággal. 

Barna kislány locsolja, 
Tudja mi a jutalma: 
Arra megy a kis galambja 
Körül-körülcsókolja. (1906) 

(VIKÁR 1906. 207. Részlet)  

A következб  példaszöveg még talányosabba virtuális kódolt népdalszöve-
gek megfejtése szempontjából.  

Ha megunom magános életem, 
Felszántom a virágos kis kenem, 
Vetek bele dupla szegfút kett őt —  
Egy se legény, ki nem tart szeret őt. 

Piros alma leesett a sárba, 
Ki fölveszi, nem lesz az hiába! 
Én elmegyel , fölveszem, megmosom, 
A babámat ölelem, csókolom. (1906) 

(VIKÁR 1906. 207.)  

Úgy tűnik, Vikár gyűjtésében igen nagy számban sorakoznak a példák,  
melyek Katona Imre Csöbrös saját szerzésű  versezete kapcsán adott értelme-
zését alátámasztani látszanak.  

Nem megyek én sebesen, 
Csak az úton csendesen; 
Ott sem áll meg a szemem, 
Csak az én édesemen. 
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Majd megnézem mentemben,  

Mi van a kis kertemben:  

Apró virág, viola — 
Tiéd leszek valaha. (1906)  

(VIKÁR 1906. 210.)  

Ez a sokkal talányosabb példa minden bizonnyal alaposan próbára tehetné  

a kádrendszer megfejt бit.  

Volt nekem szeret őm  
Falu végén kettő,  
Nem volt buzakenyér,  

Megholt mind a kett ő.  

Egyiket temettem  

Virágos kertembe,  
Másikat temettem  

Szívem közepébe.  

Egyiket öntöztem  

Tiszta Dunavízzel,  

Másikat öntöztem  
Sűrű  könnyeimmel. (1906)  

(VIKAR 1906. 181.)  

Záradékul még két példa Vikár gyújtéséból, mindkett б  а  СsёbгёsnёІ  kikö-
vetkeztetett meghatározó fogalmak (kert, kiskert, kertészkedés) illusztrálására  

a 19. századi magyar népköltészetben.  

Volt szeretőm, de víz elvitte,  

Szentmártoni híd alá vetette.  
Pipikendőm a lajbizsebében —  

De keveset ültem az ölében!  

Házam előtt nyomtatják a zabot,  
Kis kertemben rakják az asztagot,  
Rózsás kis kertemben szól a kakuk —  

Kedves rózsám német rabja vagyok! (1906)  

(VIKAR 1906. 275.)  
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A Vikártól vett zárópélda — úgy tűnik — inkább táncszósorozat (lakodalmi  
kurjantások?), mint népdalszöveg. Minden strófa negyedik sora ez: Ica, te!,  

ami jellegzetesen kurjantási zárósor, melyet itt elhagyok.  

Tegnapelőtt kertembe  
Lyukat ásott az ürge.  
Megállj ürge, megleslek~  

Kendermadzagra kötlek  

Kertemben volt egy dinnye,  

Azt az ürge megcsipte.  

Megállj ürge, megleslek4  
Kendermadzagra kötlek  

Kertemben nyíl a rózsa,  
Azt valaki meglopta.  

Megállj, tolvaj, megleslek,  
A rózsámért megverlek  

Kertemben nyíl tulipán,  
Majd elcseni egy kis lány.  

Megállj kis lány, megleslek~  

Talán el sem eresztlek (1906)  

(VIKÁR 1906. 226.)  

Íme egy példa Bartók Béla gyűjtésébő l:  

Kis kertemben, seje, huja, haj,  
Egy rózsafát ültettem,  

Este, reggel, ihaj, csuhajja,  
Könnyeimmel öntöztem.  

Megártott a tövénel , seje, huja,  
Gyenge levelejének;  

Már én többet, ica, hejre, haj,  
Nem hiszek a le'énynek (1906)  

(SZABD T. 1969. 296.)  

Eddig idézett — korántsem teljes és korántsem lezárt — példatáramban a  

tulipán (tulipánt) kisszámú példával illusztrálható a magyar lírai népkölté-
szetben, legalábbis az eddig tüzetesen áttekintett 19. századi anyagban. Az  
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eddig idézett népdalszövegekben három ízben fordul el ő : „Citrus és tulipánt 
kertedben teremjen" (12. szöveg), valamint: „Kertemben nyíl tulipán" (30. 
szöveg). Említésre kerül továbbá, egyéb felsorolt virágok között, a példatár 
23. szövegében. A példatárban eddig nem idézve az alábbi szövegkörnyezetben 
elemezhető . Elsőnek Pálбсzi Horváth egyik versét idézem. 

32 Mi bajom? nem tudhatom; 
Énem, s ki nem mondhatom; 
Belűi van a nyavalyám, 
Róla nem szóllhat a szám; 
Fáj igen a szivem, 
Fogy igen a színem, 
Szép rózsáim sárgulnal , 
Orcáim rutúlnak. 

Fordulj rám, tulipányom! 
Liliomom! kivánom, 
Oh! ha veled lakásom, 
Lehetne mulatásom! 
Rózsás kert, kebeled, 
Meleg ágyban teveled 
Beállnék kertésznél, 
Ha tetszeném, csősznek. (1800 eleje) 

(PÁLÓCZI HORVÁTH 1979. 107-108. Részlet) 

Kálmánt' Lajos idézett gyűjtéseiben az alábbi szövegekben bukkan fel még 
a tulipán motívuma. 

Szajány szélin van egy paplanyos árol, 
Abba vannak a szajányi szép lányoJ, 
Közegibe egy aranyos tulipánt, 
Kedves babám mikó lássuk mög egymást! (1882) 

(KÁLMANY 1882. 35.) 

Ezt a szöveget Kálmánt' a hazafiúi és katonadalok közé sorolta könyvében. 

Be vagyok én katonának sorozva, 
Fölülök én a frospontos kocsira; 
Kinyílott a nefelejcs, 
Engöm babám el ne felejts, 
Engöm babám el ne felejts! 
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Mán én többet kocsis legény nem löszölt 
Kalapomhon daru tollat nem töszök; 
Kinyílott a tulipán, 
Kőkén szömü barna lőn, 
Szerecc-e még igazán? (1891) 

(KÁLMANY 1891. 58. Részlet) 

Még két példa Erdélyi János gyűjtéseibő l: 

Nyitra partján nevelkedik tulipán, 
Az én szivem téged ohajt és kiván. 
Jaj de nehéz a szerelmet viselni, 
Mint ibolyát tövis közül kiszedni. 

Csattog a szél, az ég nagyon villámlik 1 2 
Az én szivem csak utánad bánkódit; 
De megmondom édes tubám, el ne hagyj! 
Mert ha elhagysz, megátkozlak elhervadsz. (1846) 

(ERDÉLYI 1846. 66.) 

Részben eltérő  változata ugyancsak Erdélyinél olvasható, egy hosszabb 
versezet strófájaként. A versezet egy másik szakasza is érdekes lehet elemzé-
sünkkel összefüggésben. 

Bodrog partján nevelkedett tulipán, 
Bús szive, csak téged ohajt, téged vár. 
Bokrétámnak elhervadott szépsége, 
Oda tulipánom gyönyörűsége. 13  (1846) 

(ERDELYI 1846. 66. Részlet) 

JEGYZETEK  

1  CSÖBRÖS 1993 8. KATONA Imre előszavából. CSÖBRÖS életrajzi adatait is ennek  
alapján foglaltam бssze.  

2  Ugyanott. 
3 E széphistóriának nagy régebbi és újabb irodalma van. Ennek áttekintése ezen a 

helyen nem nélkülözhetetlen. 
4  CSÖBRÖS 1993. No. 53. 170-171. Részlet. 
5  Ugyanott 173. (Mindkét idézet.) 
6  Ugyanott 32. 



1412 	 HÍD  

7  A szöveg Pálбczi Horváth nyilván hozzátoldott kiegészítésével folytatódik, a virág-
énekek stĐusától idegen obszcenitással:  

Ha kebledbe nyulhatnék 
Piros csizmát szabhatnél4 
Mindjárt megpírkantanálak 

Erre utal a vers jegyzete is. A Piros csizma szabásának jelképi jelentésér ől ezen a  
helyen nem szükséges szólni.  

8  Ennek a sornak szimbolikus tartalma sokkal összetettebb (és fontosabb), mint e1sfS 
pillantásra tűnik. A „kis kert, eb hele" jelentése százötven évvel korábbra, Zrínyi nagy 
eposzának néhány locusára mutat vissza. Ezt a kérdést külön dolgozatban kell majd 
összefoglalni. Ennek kapcsán lásd: KOVÁCS 1979. 132-153. Korábban: KOVÁCS 
1977.  

9  Ezt a sort érdemes komparálni 6. példaszövegünk e1sfS sorával: az összefüggés két-
ségtelen. 

10 E sor szimbolikus jelentése kapcsán lásd: JUNG 2000. 
11 Az egész 23. példaszöveg egyik változata kapcsán tanulságos szempontokat tekint át: 

BENCZE 1982. Az egész példaszöveget részletes elemzésnek kell majd alávetni. 
12  E sor kapcsán is lásd a 10. jegyzetben adott irodalmat. 
13  Ugyanennek a versnek egy másik szakasza a következ ő :  

Oh édeserry drága Piros orcádat, 
Hadd fogjam meg két szép arany almádat. 
Megtapasztalom melleden rózsádat, 
Fordulj hozzám, csókolom te szép szádat. 

(Folytatjuk)  



DUNAI KONFÖDERÁCIÓ 

VELJKO PETROVI Ć  

I. 

Nemrégiben Bethlen gróf, a magyar minisztertanács elnöke „megrendezett" 
magának egy interpellációt a Pesti parlament mágnásnak is nevezett fels őhá-
zában, csak azért, hogy csapást mérjen veszélyes ellenfelére, Boldizsár úrra, a 
magyar református (kálvinista) egyház püspökére, a magyar nemzeti demok-
rácia tekintélyes vezet őjére, a szabad királyválasztás hívére. (A magyar politikai 
élet pikantériája: Bethlen gróf is, Horthy kormányzó is református vallású, 
ráadásul a püspökük, Boldizsár a közeli barátja Horthy kormányzónak, s ez 
ellen a Boldizsár ellen magának a kormányzónak a testvére, Horthy István úr 
terjesztette be a megrendelt interpellációt.) Nem áll szándékunkban, hogy 
most erről a vitáról, vagy az interpelláció tárgyáról beszéljünk. Az utóbbiról 
nem is tudunk pontos véleményt formálni, ugyanis Boldizsár úr beszédét, 
amelyet a francia parlament külügyi bizottságának a tagjai el őtt mondott, nem 
tették közzé hiteles és szó szerinti formában, és mi is csak úgy értesültünk 
róla, hogy Bethlen úr adatokat közölt valamilyen kétes szövegb ől, amelyet 
névtelen megbízottak juttattak el titkos utakon a párizsi magyar képviselethez. 
Csupán a Dunai Konföderáció régi kérdésével foglalkozunk, mert mindebb ől 
az tűnik ki, hogy Boldizsár úr helyeslően szólt róla, s egyebek között éppen 
ezt veti a szemére Bethlen úr. Érdemes közelebbr ől megvizsgálni az úgyneve-
zett Kossuth-tervet a Dunai Konföderációról, éppen most, amikor az egyes, 
vagy az összes európai állam tömbjeinek, frontjainak, közösségeinek és uniói-
nak a kérdése annyira id őszerű , és érdemes éppen ma arra is rámutatni: a 
magyar kormány elnöke nem úgy értelmezi Kossuth tervét, ahogyan kellene, 
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s ennek következtében különösen tekint, általában, a népek és államok cso-
portosulására Európának ezen az általunk lakott délkeleti részén.  

Bethlen úr azzal vádolja Boldizsár urat, hogy a kormánnyal való el бzetes  
megbeszélés nélkül szokott külföldre menni, s utólag sem számol be, hogy  
ugyanakkor volt Londonban, amikor á, de nem kereste meg, sut, a magyar  
hivatalos politika ellen agitált, továbbá hogy Párizsban három képviseld, két  
szocialista és egy kálvinista segítségével sikerült összegy űjtenie a parlament  
külügyi bizottságának a tagjait, s egy el őadást tartania nekik. „A kezemben  
tartom annak az előadásnak a részletes kivonatát." Bethlen úr tiltakozik  
Boldizsár úr azon állítása ellen, hogy „sehol sincs ilyen éles harca demokratikus  
protestantizmus és a reakciós katolicizmus között, mint Magyarországon. Itt  
a katolicizmusnak van a legtöbb veszteni valója ... Itt vannak a legnagyobb  
egyházi birtokok és a legnagyobb latifundiumok, pl. Esterházy hercegnek  
280 000 holdja van (a háború elő tti Magyarországon több mint 500 000 holdat  
tett ki a birtoka). Ezek a mágnások, nagybirtokosok, akárcsak a katolikus  
egyház is, attól félnek, hogy ha a Habsburgok nem térhetnek vissza, elveszít-
hetik aHabsburgoktól kapott latifundiumaikat ... Grófok és püspökök kis  
csoportjáról van szó, amely megkaparintotta a hatalmat". Tiltakozik továbbá  
Boldizsár azon szavai ellen, hogy „a magyar nép hatalmas többsége elégedetlen  
a kormánnyal, amely csupán az ellenzék terrorizálásával őrizheti meg a hatal-
mat ..." Bethlen úr azonban különösen az ellen tiltakozik — s bennünket is  
ez érdekel ebben a pillanatban — ,  hogy a Püspök úr szerint a magyar nép azért  
is elégedetlen, mert a kormány nem tud megegyezni a szomszéd országokkal,  
s így folytatja Bethlen úr: „Boldizsár az el őadásában hangsúlyozta a dunai  
államok konföderációját a Habsburgok restaurációjával és a szláv törekvések-
kel szemben. Hivatkozott Kossuthnak a dunai konföderációra vonatkozó  
tervére. Hát erre én ezt felelem: ha ma megvalósulna a dunai konföderáció,  
kizárólag a cseh érdekeket szolgálná, s éppen ezért a dunai konföderációról  
csak Prágából lehet valamit hallani. Ez a konföderáció Magyarország börtöne  
lenne. Kérdem tehát, hogy miközben Boldizsár ott kinn a dunai konföderá-
cióról beszélt, vajon azok, akik hallgatták, nem a cseh dunai konföderációra  
gondoltak-e? ..." Bethlen úr végül elítéli azt is, hogy a Habsburgok visszaté-
réséről szóló híresztelésekkel kapcsolatban Boldizsár úr azt mondta, hogy „a  
magyar kormány az országot újból ugyanahhoz a reakciós családhoz akarja  
kötni, amelynek a terhére róhatók fel a múlt háborús szenvedései, ahelyett,  
hogy a nyugat-európai államok felé orientálódna". Bethlen gróf úgy véli, hogy  
Boldizsár úr itt Károlyi gróf helyébe állítja magát, aki ugyanilyen gondolatoktól  
vezérelve, 1918-ban Belgrádba ment, ám nem szabad elfelejteni Károlyi belg-
rádi látogatásának a szomorú következményeit, mert, véli Bethlen úr, a ma- 
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gyaroknak nem lesz nagyobb sikerük külföldön, ha megtagadják nemzeti 
múltjukat. 

Fenntartva a jogot, hogy később térjünk ki rá, hogyan vélekedett Bethlen 
úr, meggyőződésünk szerint tévesen, Károlyi gróf famózus belgrádi látogatá-
sáról, valamint a szomszédokkal való viszonyokról, továbbá arra, hogy a szép 
magyar nemzeti történelembe besorolja a Habsburg-uralmat, amelynek kon-
tinuitását, hihet őleg, helyre kell állítani és folytatni kell — mindenekel őtt 
nézzük meg, mit értettek hetven évvel ezel őtt Dunai Konföderáció alatt, és 
hogy abban az eszmében és tervben van-e valami helytálló és maradandó, ami 
ma is értékes lehet. És hogy ez az érték csupán egyoldalú, cseh lenne-e, amint 
Bethlen úr mondja, vagy pedig általános, közös lenne minden dunai állam 
számára? 

II. 

A Dunai Konföderáció elnevezés ű  politikai kombináció először abban a 
„progrettában", tervben került a nyilvánosság elé, amelyet 1862. május 18-án 
közölt a magyar negyvennyolcas emigránsok milánói lapja, a L'Alleanza. 
Kossuth tervének nevezték, habár nem Kossuth írta. Ratazzi olasz miniszter-
elnök és Durando külügyminiszter sugallatai alapján, magának III. Napóle-
onnak és Viktor Emánuel királynak a tudtával, Klapka magyar forradalmi 
tábornoknak és Pulszky Ferencnek, a forradalmi bizottmány tagjának a köz-
reműködésével a velencei Marco Antonio Canini neves újságíró és író, Gari-
baldi harcosa írta, aki előbb emigránsként, majd politikai ügynökként hosszabb 
időt töltött a Balkánon. A tervezetet azonban mégis jogosan nevezik Kossu-
thénak, mert szám űzöttként ő  még 1851-ben a kis-ázsiai Kütahyában, a magyar 
forradalom bukásának okait elemezve, a Duna menti államok egy ilyen szer-
vezetének ötletére jutott, s nemkülönben azért, mert a Canini-Klapka tervezet 
csak akkor kapott politikai jelent őséget, amikor Kossuth is egyetértett vele. 
Miután Kossuth aláírását megkapta, csak akkor indulhatott vele Canini a 
Balkánra, els ősorban Bukarestbe, hogy megkezdje a tárgyalásokat. Erdemes 
tudni, hogy a tervet nemcsak „a Dunai", hanem gyakran „a Balkáni Föderáció 
kialakításának tervének" is nevezték. Miután elfogadta és aláírta e tervezetet, 
Kossuth magyarázatot írt hozzá az emigrációban lev ő  tekintélyesebb elvbarátai 
és magyarországi megbízottai, a titkos forradalmi bizottságok számára, védve 
a kombináció politikai-diplomáciai jelent őségét, és kiegészítve egyes valós 
utalásokkal e nagy államközösség jövőbeni szerkezetére és működésére vo-
natkozólag. Egyébként magának a tervezetnek, a Pulszky Ferenc kézírásával 
készült konceptusnak a címe Dunai Szövetség volt, Kossuth kommentárjának 
pedig Magyarázatok a Dunai Konföderáció tervéhez. 
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A tervezet szerint: j б  volna, ha a Kárpátok, a Duna, a Fekete- és az 
Adriai-tenger közötti történelmi országok, melyek sajátságos viszonyai miatt 
nem alakulhatott ki egy egységes állam ebben a térségben, egymással szövet-
ségre lépnének, melyet Dunai Szövetségnek lehetne nevezni. A szövetségben 
minden állam teljesen független lenne a törvényhozás, az igazságszolgáltatás 
és a belső  közigazgatás tekintetében, a közösséget illet ő  ügyeket pedig egy 
szövetségi szerv intézné. A széles kör ű  decentralizáció segítségével, amelyben 
minden község és tartomány nagy szabadságot élvezne, a Szövetség minden 
lakosa zavartalanul fejl ődhetne, és minden nép az dt megillet ő  helyet foglalná 
el az emberiségben. Tekintettel Erdély különleges helyzetére, Kossuth egyetért 
vele, hogy népszavazás döntse el, milyen viszonyban lesz Magyarországgal, a 
perszonáluniót véve végs ő  változatnak. Amennyiben a keleti kérdés a keresz-
tény népeknek a török alóli felszabadulásával oldódik meg, kívánatos lenne, 
hogy a Szövetségbe belépjen Szerbia a többi délszláv állammal együtt, s abban 
az esetben a Szövetséget Magyarország, Erdély, Románia, Horvátország és 
talán a Szerbiához csatolt államok stb. alkotnák. 

Azokban a súlyos és kényes egymás közötti kérdésekben, amelyekben nem 
tudnának megegyezni, a baráti hatalmak közvetítését vagy dönt bíráskodását 
vennék igénybe. 

A szövetségi szerződést egy szövetségi törvényalkotó közgy űlés hozná meg 
a következő  elvek alapján: 

Közös érdekű  lenne a szövetségi terület oltalma, a külpolitika, a kül-
képviselet, a kereskedelmi rendszer, beleértve a kereskedelmi törvényhozást 
is, a vám, a fő  közlekedési vonalak, a pénz, a súlyok és mértékek. 

A szövetségi hatóság szabályozná a szárazföldi és tengeri hader őre, a 
várakra és hadi kiköt őkre vonatkozó kérdéseket. 

A szövetségi diplomácia egységes és közös. 
Mivel a vám közös, az ebbő l származó bevételt a törvényhozó közgy ű lés 

határozata alapján osztanák fel a tagállamok között. 
A törvényalkotó közgyűlés dönti el, hogy a Szövetségi Parlament, amely 

végrehajtó hatalmat gyakorol, egy vagy két házból álljon-e. Az Alsóház kép-
viselő inek száma az egyes szövetséges tagállamok lakosainak számától függ 
majd, míg a „szenátusba" minden kis és nagy állam egyenl б  számú képviselt 
küld, ami egyfajta biztosítékot és szavatosságot nyújtana a kisebb államoknak. 

A végrehajtó hatalmat a Szövetségi Szenátus gyakorolja, amelyet a 
parlament választ (mindkét ház együtt, ha lesz kett б); ez határozza meg a 
külpolitika irányát a törvényhozás felügyeletével. 

A szövetségi hivatalos nyelvrő l a törvényalkotó közgyűlés dönt (Kossuth 
a francia nyelvet javasolta). — A törvényhozó és végrehajtó hatalmat gyakorolva 
minden szövetséges a saját nyelvét használja. 
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A szövetségi hatóság székhelye váltakozva majd Pesten, majd Bukarest-
ben, egyszer Zágrábban, másszor Belgrádban lesz. 

Ahol a szövetségi hatóság tartózkodni fog, azon államnak a feje lesz 
egyidejűleg a Szövetségi Tanácsnak és a Szövetségnek is ideiglenes elnöke. 

Minden szövetséges tagállam olyan saját alkotmányt hoz, amilyet akar, 
természetesen nem sértve a Szövetség által szentesített elveket. 

A különféle nemzetiségek és felekezetek egymás közötti viszonyait 
annak az emlékiratnak az alapján rendezik, amelyet a Magyar Nemzeti Igaz-
gatáság tett közzé 1860. szeptember 15-én Turinban. 

Azaz: 
Minden község maga határozza meg a hivatalos nyelvet és iskolája tanítási 

nyelvét. Ezen a nyelven küldi a jelentéseket és leveleket a kerületi főnököknek, 
a kérvényeket pedig a kormánynak és a parlamentnek. 

Ugyanúgy minden megye, körzet is maga határozza meg a nyelvet, s a 
kormány is azon a nyelven köteles válaszolni, és az utasításait küldeni nekik. 

A népiskolákban minden képviselő  a saját anyanyelvét használhatja. 
A törvényeket minden községben és körzetben a vonatkozó nyelven kell 

közzétenni. 
Az összes állam minden lakosa szabadon szervez ődhet a saját nemzeti-

sége érdekében, így megtarthatóak a meghatározott id őponthoz kötött ösz-
szejövetelek a saját vallási dolgaik intézése végett. Népi vezet őt is választhatnak 
maguknak, vajda, fejedelem vagy hasonló elnevezéssel. 

A nemzeti közösségek gondot viselhetnek templomaikról és iskoláikról, 
szabadon választhatnak főpapot, akit pátriárka, mitropolita vagy hasonló 
címmel illetnek. 

Alapszabályt hozhatnak meg a saját nemzetiségi és vallási érdekeik 
vonatkozásában. 

Az állam csak egyet kér t ő lük, mégpedig azt, hogy a határozataikat és 
minden tevékenységüket közzé kell tenniük. 

III. 

Magyarázatában Kossuth úgy véli, hogy a tervezet jó tárgyalási alapként 
szolgálhat, s már ebben a tervezetben is megvan minden garancia, amely az 
államok és népek tartós barátságát, s a közösségben mindannyiuk boldogabb 
jövőjét szavatolhatja. Ugyanis mihelyt összehangolják az érdekeiket és egyet-
értenek, annak legels ő  következménye az lesz, hogy megbuknak a zsarnokok 
és szétmállanak az olyan vén és korhadt államok, mint Ausztria és Törökország. 
Az Istenre kéri a magyar, szláv és román testvéreket, hogy borítsanak fátylat 
a múltra, hogy egy emberként keljenek fel és harcoljon mindenki egyért és 
egy mindenkiért, akár a svájciak példája nyomán. „Az ég nevére kérlek ben- 
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neteket, fogadjátok el ezt a tervet, amely nem koncesszió, hanem szabad 
szövetség. Minden egyes al-dunai nemzet, ha sikerülne is maga köré gy űjtenie 
most máshova tartozó fajrokonait, legföllebb más rend ű  államot alkothatna, 
melynek függetlensége örökös veszélyben forogna, de ha a magyarok, délszlá-
vok és románok a fönnebbi tervet fölkarolják, els őrendű , gazdag és hatalmas 
állam lesznek 30 millió lakossal, mely sokat fog nyomni Európa mérlegében. 

Egység, Egyetértés és Testvériség magyar, szláv és román között!" 
Kossuth azt akarta, hogy el őbb tekintélyes környezetekbő l való emberek 

találkozzanak, akik megvitatják ezt a tervezetet, s kidolgozzák a végleges tervet, 
és csak akkor tennének közzé kiáltványt; de úgy vélte, már ez a tervezet is 
elősegítheti, hogy elsimítsák a nemzetiségi súrlódásokat Magyarországon és a 
szomszédságában, hogy elt űnjenek az ősi elő ítéletek, valamint a diplomáciai 
körök őszinte vagy tettetett aggodalmai, amelyek attól félnek, hogy megbomlik 
a világ egyensúlya, ha az osztrák birodalom szétesik, és szakadék tátong majd 
a helyén. Kossuth meglepődött, hogy rögtön a tervezet megjelentetése után, 
a legerбsebb ellenállása román hercegségekben nyilvánult meg. Ezért a román 
hazafias fanatizmusi okolja, amely azzal gyanúsítja a magyarokat, hogy a 
konföderáció ürügyén újból meg akarják teremteni Nagy Lajos és Korvin 
Mátyás régi birodalmát, tehát uralkodni akarnak keleti szomszédjaik felett, 
közben ők maguk elhódítják Erdélyt. 

Kossuth így fogalmazza meg a Dunai Konföderáció célját: 
A nemzetiségi torzsalkodások elsimítása a saját nemzet megsértése nélkül. 
A katonai erők egyesítése által hadsereg alapítása a küls ő  támadások, küls ő  

abszorpciók ellen, a küls ő  szupremáciától függően. 
Egyesített kereskedelmi és vámrendszer. 
Kossuth kijelentette, hogy az akkori európai viszonyok között elkerülhe-

tetlen a monarchikus elv a dunai konföderációnál számításba jöv ő  államoknál, 
s hogy ez a körülmény megnehezíti a dolgokat. O azonban, „minden elméletnél 
jobban szeretve a hazáját", nyíltan beismeri, minden feltételt elfogad, hogy 
Magyarország felszabaduljon az osztrák járom alól. A független Magyaror-
szágnak tehát királyt kell választania, akinek katolikusnak és valamelyik 
európai dinasztia tagjának kell lennie. A magyaroknak csak egyt ő l kell őriz-
kedniük, minta t űztől: nehogy olyan családból válasszanak királyt, amely a 
hazát ismét az abszolutista és bekebelezési törekvések veszélyének teszi ki. 
„Elég volta Habsburgokkal szerzett keser ű  tapasztalat!" 

Ez a konföderáció nem hasonlít a történelemb ő l ismert példákra, sem az 
ún. Rajnai Konföderációra (amely csak puszta elnevezés volt, de valójában 
helytartó, Napóleon uralkodott), sem a régi Német Szövetségre, amely tulaj-
donképpen az uralkodók összeesküvése volt. Továbbá nem szabad összeté-
veszteni az Észak-Amerikai Unióval sem, amelynek megalakulásáig a tagálla- 
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mik nem voltak perszonálisak, s néppé is az Unió által váltak, itt viszont 
különféle népekről és különféle államokról van szó, amelyek szövetségre 
lépnek bizonyos közös érdekeik végett, de nem mondanak le saját állami 
arculatukról, s azt sem engedik meg, hogy bármely más á11am, még ha szövet-
séges is, bekebelezze. Ennek alapján, a Dunai Konföderáció létrehozásakor 
az alapvető  szempontok a következők: 

Meg kell tenni mindent, hogy a közgy űlés megfeleljen a kijelölt közös 
érdekeknek, ám ezen a határon ne terjedjen túl a hatásköre. 

Nem szabad megengedni, hogy az európai népek családja elnyelje a 
szövetség egyes tagjainak az állami perszonalitását. 

Gondosan ügyelni kell arra, hogy az egyes komponens tagállamok területi 
épsége és szuverén állami autonómiája sérthetetlen és szavatolt maradjon 
mind az egész szövetség, mind pedig az egyes tagállamok viszonylatában. 

Ami a hadsereget illeti, a szövetség határozza meg, hogy az egyes tagállamok 
milyen létszámú katonaságot állítanak a föderáció rendelkezésére háború 
esetén, illetve mekkora legyen békeidőben a föderális hadsereg részeként az 
egyes tagállamokban állomásoztatott létszám. Emellett azonban minden tag-
államnak lehet saját katonasága, amilyet és amilyen szervezettség űt csak akar. 
Úgyszintén a szövetségi tanács határozza meg, melyek a közös érdek ű  erбdít-
mények, amelyek mellett minden tagállam fenntarthat saját várakat is. A 
szövetségnek lesz saját zászlaja, de a tagállamok megtarthatják a saját nemzeti 
színeiket és címerüket is. 

A szövetségi diplomácia mellett a tagállamok külön diplomáciai képvise-
lőket is küldhetnek saját különleges érdekeik végett. 

A szövetségi képviselőket és szenátorokat az egyes állami parlamentek 
választják meg. 

A szövetségi végrehajtó tanács rendeleteit, természetesen, csak az egyes 
kormányok közvetítésével hajtják végre. 

A szövetség hivatalos nyelvének Kossuth, mint már említettük, a franciát 
javasolja, a fбváros váltakozásának ötletét pedig azzal védi, hogy az állandó, 
bizonyos értelemben semleges székhely, mint amilyen Washington, megfelel 
az Uniónak, de nem a Szövetségnek. 

A közzétett tervezet feltételes, mert, mint Kossuth mondja, függ a körül-
ményektđl, a korszaktól, de különösen attól, hogyan oldódik meg a keleti 
kérdés, bővül-e, vagy pedig szűkül a konföderáció. 

Ami a „nemzetiségi kérdést" illeti, amelynek megfelel б  megoldását Kossuth 
a szövetségi eszme sikerének el őfeltételeként és lényegeként emeli ki, már a 
magyarázó szövegben pontosítja az elképzelését, és terjedelmének kereteit. 
(Kétségtelenül magyarjainak, főleg az országhatáron belülieknek a hangulata 
miatt.) Hármas elv vezéreli: tekintettel kell lennie Magyarország, a Háromegy 
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Királyság és Erdély iránt is. Magyarországgal kapcsolatban hajlandóa nem 
magyar többségű  megyék átalakítására, így a szerbek kedvéért két újabb 
megyének a létrehozására is, az egyiket a bánsági határ őrvidékbő l, a másikat 
pedig a Sajkás-vidékbő l, amelyek mintegy tengelyt képeznének minden szerb 
vidék és kerület számára, még ha néhol nem is érintkeznének közvetlenül. 
Egyébként Magyarország területi és politikai egységét a határ jelképezi, ame-
lyet ő  szentnek és sérthetetlennek tart a nemzetiségi kérdés megoldásakor, és 
kijelenti, hogy az állam nyelvi alapon való felosztása a haza végét jelentené, 
s ebbe ő  sohasem egyezne bele. 

Mása helyzet Horvátországgal, Szlavóniával és Dalmáciával. Ezeket Kos-
suth „népeknek, nem pedig nemzetiségeknek", szuverén individualitású álla-
moknak tekinti. Ennek alapján megismétli azt, amit 1843-44-ben a Pest megyei 
közgyűlésen javasolt (s a beterjesztését el is fogadták): „amennyiben horvát 
testvéreink megunták a Magyarországgal való hétszáz éves kapcsolatot, java-
solja nekik maga a parlament, hogy a magyar nél) nem ellenzi, ha külön akarnak 
válni. Váljunk el békében, s külön útjukon az Uristen segítse őket ... Én csak 
azt kérem horvát testvéreinkt ő l, hogy nyújtsanak segítő  kezet az osztrák járom 
lerázásához, utána pedig rendelkezzenek kedvükre saját szuverén jogaikkal". 
Egyébként a konföderáció javaslata minden nézeteltérésünket megszüntetheti, 
a föderális eszme még Fiume és Muraköz kérdését illet ően is kitépheti a 
fullánkot, végsđ  esetben pedig legjobban egy baráti hatalom dönt őbíráskodása 
dönthet, amely minden érdekeltet meghallgat. Kossuth véleménye szerint a 
horvátok számára kedvez őbb a Magyarországgal való kapcsolat, minta vára-
kozás arra, hogy szláv testvéreik felszabaduljanak a török alól, mivel ha a 
délszláv egyesülés eszméjének egyáltalán van jöv ője, minden oka megvan 
annak, hogy a magva inkább lesz Szerbia, minta periferikus Zágráb. Ha pedig 
a horvátok mégis szorgalmazzák a teljes állami önállóságot, számolniuk kell 
a külön zágrábi királyi udvar fenntartásának túlságosan nagy költségeivel és 
kockázatával is. 

Erdéllyel kapcsolatban Kossuth megismétli: „amíg Árpád országában egyet-
len magyar is él (márpedig milliók élnek), addig Erdélyt senki sem választhatja 
le a magyar koronáról, sem szavazógolyóval, sem karddal". Végül, magyarázó 
szövegének végén Kossuth ismét a magyarjaihoz fordul, mondván, szükségte-
len nekik részletezni, hogy „függetlenségi törekvéseik szempontjából élet és 
halál kérdése, sikerül-e elhárítaniuk azokat az akadályokat, amelyek sz űkös 
földrajzi helyzetükb ő l adódnak, s hogy a magyar kérdés az európai kombiná-
ciókban egészen más jelentőséget kap, ha képes lesz a világnak egységes er ő t 
felmutatni, amelyet nem bomlasztanak törzsi és nyelvi torzsalkodások, nem 
úgy, mint ahogy 1848-ban történt magában az országban és a délszláv szom-
szédoknál is". 
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IV .  

Kossuth Dunai Konföderációja sohasem tudott kibontakoznia vázlatos 
tervezet gubójából. Még a világsajtóban sem maradt mélyebb nyoma, hiszen a 
korabeli magyar közvélemény is elóbb egyöntetűen elítélte, utána pedig agyon-
hallgatta. A tervezet nem jutott konferencia elé sem, amelyre tulajdonképpen 
szánták is, hogy megvitassák mértékadó tényez бk és a reménybeli szövetséges 
népek képviselбi. Ennek nem az volt az oka, hogy idб  elő tt megjelentették, 
sem Bécs intrikái, sem a moldáviai és dél-romániai népvezet бk elutasító 
magatartása, hanem az, hogy maguk a magyarok, az összes párt politikusai 
utasították vissza, s közben folytak a Deák és Ferenc József közötti tárgyalások, 
melyeknek hamarosan nagy lendületet adott. Már 1866-ban, majd a Pest és 
Bécs közötti sikeres „kiegyezés" után Kossuth eszméje elmerült a levéltárban. 
Idбrđ l idбre, a Béccsel folytatott hevesebb viták pillanataiban eszébe jutott 
némelyik magyarnak, de például 1905-ben is, az ellenzékbe vonult magyar 
koalíció, a parlamenti obstrukció és a parlamenti küldöttség belgrádi látoga-
tása idején még az ellenzéki vezet бk is állandóan csak fenyegetésre használták 
fel, hogy megzsarolják Bécset, vagy a kiegyezési kormányt Pesten. Bár a 
magyarok legalább annyira komolyan fogták volna fel Kossuth eszméjét, mint 
a mi államférfijaink és politikusaink: Garašanin, Mileti ć  és Strossmayer, ám 
a magyarok nem akarták megérteni, és egy részük nem is tudta megérteni. 
Amikor ugyanis magyar politikáról beszélünk, kizárólag a nemesi rendjükre, 
és az ennek a mentalitását teljesen magáévá tev б  városi polgárság többségére 
kell gondolnunk. Viszont ez a „nép" — amely szerint a többi mind csak „pórnép" 
— vagy teljesen elveszítette a külpolitika, a világ er бviszonyainak megítélése 
és a valбdi nemzeti és állami függetlenség, s ennek jellegzetességei és feltételei 
iránti érzékét az idegen dinasztiák, különösen a Habsburgok évszázados gyám-
sága alatt, — vagy pedig minderre kizárólag rendi szemszögb б l, szűk osztály-
szempontból tekint. Ennek illusztrálására elég ez az egyetlen példa: amikor 
Kossuth, mint mondják, eljuttatta e tervezetet az egyik forradalmi f бmegbí-
zottjához, а  Pesti bizottmány tagjához, báró P. Fr.-hez (valószín űleg Podma-
niczky Frigyes, a forradalom kés бbbi renegátja, a kormánypárt, vagyis a ki-
egyezési párt sokéves elnöke, mindkét Tisza meghitt barátja), arra kérve, hogy 
ilyen értelemben agitáljon Magyarországon, és készítse el б  a terepet háború 
esetére, ez azt üzente Kossuthnak és az emigrációnak, hogy a magyarokat egy 
ilyen tervhez sohasem fogják megnyerni. — Was? — mondta a báró úr, a magyar 
forradalmi bizottmány tagja, német nyelven. — Hogy én Bukarestbe és Belg-
rádba menjek?! Már akkor inkább Bécsbe! — Ugye, ismer бs a lakájgőg? Miért 
lennének mások ezek a Buda és Schönbrunn körüliek, az Apostoli Fenség 
pohárnokai, lovászai és agarászai, mint rendbéli társaik Versailles-ban, akik 
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saját kezűleg nyújtották oda a „Legkatolikusabb" Bourbonnak az éjjeli „kel-
lékeket", vagy akár a tizenkét lófarkas vezírek, akik a Boszporusznál büszkén  

viselték a „Pezevenk-pasa" címet? És ugyanezek milyen megvetéssel és ke-
gryetlenséggel viselkedtek az „alsóbb osztálybeliekkel" szemben, akiknek pedig  

a polgári vagy paraszti tisztessége sohasem engedte volna meg, hogy bárkinek  

a világon az említett szolgálatokat végezzék! Háta magyar mágnásoknak  

méltóságteljesebb Bécsbe menni a Habsburgok talp пyalбjának, mint Belgrád-
ba és Bukarestbe a szabad nép képvisellSiké п t, a többi szabad, paraszti népe-
inkkel egyenlő , mi több, Kossuth akkori minősítése szerint „az egyenl б  népek  
között elsб" nemzet képviselőiként? Kossuth jól ismerte az embereit, ezért  

törekedett arra, hogy a tervezetet ne jelentessék meg, hanem a magyar köz-
véleményt úgyszólván kész tények elé állítsák. Mi több, Kossuth, jelleme szerint  

magasabb rend ű  lévén, élete végéig következetesen védte a Szövetség eszméjét  

is, tervezetét is, azonban mégis állandó fenntartásai voltak: hogy ez csupán  

vázlatos alap, hogy sok mindent majd utólag kell pontosítani, és még álmában  

sem gondolt soha Magyarországon belüli egyes állami-jogi reformjaival kap-
csolatban a nem magyarok érdekeire, csak a közigazgatásra. A konföderáci б  
eszméje tehát soha nem honosodott meg a magryar „intelligenciánál". Ez  

(kivéve a XX. század elején kialakult városi polgárság jó részét, az ún. haladó 
radikális polgárságot, amelyet minden kormány, a háború el бtt is, után is 
könyörtelenebbül üldözött, minta baloldali szocialistákat), tehát ugyanez az 
intelligencia a kérdésre így tekintett, szimplicista, logikus és naiv módon: —
kihasználni a dualizmust mindaddig, amíg az országból nem alakul ki egy 
nemesi Magyarország 20-30 millió magyarral, s akkor talán el őidézni Ausztria 
és Törökország felszámolását, vagyis a világháborút, a germán és a szláv világ 
harcát, amelyben a mérleg nyelvének szerepét játszanák, s nevet ő  harmadik-
ként kikaparnák a gesztenyét. S akkor lehet foglalkozni az ilyen kombináci-
ókkal is, mint amilyen a Dunai Konföderáció, mert ezekben Pestnek kétség-
telenül központi szerepe lenne. Nem hittek annak a néhány éles elmének 
(Kossuthnak, Moc:sárynak, Jászinak), akik tudták, hogy az élet és a történelem 
logikája nem hallgat a fekete táblára író krétára, hogy ezek a számítások nem 
fognak beválni. A magyarok ugyanis, megengedve, hogy Deák a kétfej ű  sashoz 
kösse őket — mint Mazenát(?) a megvadult cs ődörhöz, ahogy Kossuth mondta 
—, magukra vállalták annak a „forrongó vulkánnak", amelyen Ferenc József 
trónolt, minden kockázatát és minden veszélyes véletlenszer űségét, ugyanak-
kor pedig lemondtak minden kezdeményezésr ő l. Elfogadva a Habsburg és a 
török igát a saját népük és a szomszéd népek számára, ami szoros összefüg-
gésben áll az antidemokratikus társadalmi szerkezet támogatásával is, s elvetve 
az ezekhez a népekhez való közeledésnek a gondolatát is, a magyarok súlyos 
történelmi vétséget követtek el. Hol lenne most az emberiségnek ez a része, 
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a Moldvától a Markáig, a Dnyesztert ől az isztriai Rašáig, ha a magyar főurak  
nem akadályozták volna meg Csehország újjáalakítását Hohenwart vezetésé-
vel, nem szállták volna meg és nem annektálták volna Boszniát és Hercego-
vinát, nem akadályozták volna meg Fiume visszatérését Horvátországhoz, nem  

idézték volna elő  közvetlenül a vámháborút Szerbiával, a politikai harcot  

Horvátországgal, ha, többek között, berzeviczei és kakaslomnizi Berzeviczy,  

az Akadémia jelenlegi elnöke és Apponyi gróf, a mostani genfi békeharcos és  

élszónok, korábbi oktatási miniszterként nem gázoltak volna bele annyi millió  

németnek, szlovénnak, kárpátorosznak, románnak és szerbhorvátnak a leg-
mélyebb és legszentebb érzéseibe? És habár annyi mindent elmulasztottak és  

annyi rosszat tettek, még mindig hol lehetnénk, ha az a szerencsétlen, sötét  

Tisza, a mai valódi és hamis nemeseknek is szint példaképe, megengedte  

volna, hogy a lelkében az ember és a magyar szava legy őzze az öreg dzsentri  
és Ferenc József minapi grófjának az alázatos g őgjét?  

V.  

Kétségtelen, hogy maga Kossuth is ugyanennek a dzsentriosztálynak a fia,  

és haláláig nem tudta kigyógryítani azt a súlyos atavizmust, amely nagymérték-
ben okolható az 1848-as magyar forradalom tragédiájáért. Az a körülmény,  

hоgу  ez a tragédia egybeesett az ő  személyes tragédiájával, mindennek ellenére,  

az emberiség történelmének nagy alakjává teszi. Véresen, fejét a falba verve  

kellett kijózanodnia, halálra ítélt menekültté kellett válnia, a szám űzetés  
tragikus, álmatlan éjszakáiban, s az összeesküvés bolyongásaiban kellett fáj-
dalmas lelkifurdalásként átéreznie az elesett, a lel ő tt, a felakasztott, a penészes  

osztrák börtönökben bilincsbe vert bajtársak halálh đrgését — hogy végre be-
lássa, milyen végzetes volt az a g őgös nemesi kardra csapása a szerb küldöttség  
előtt. Kossuthnak vereséget kellett szenvednie, hontalanná, s ami még  

rosszabb: szám űzötté kellett válnia, hogy 1862-ben elfogadja, a nem magyarok  

is megszerveződhetnek, körzeteket is ki lehet alakítani számukra, sók is  

választhatnak maguknak vezet őt vajda vagy „goszpodár" elnevezéssel. 1848.  

augusztus 24-én viszont Kossuth az elsó felel ős magyar minisztérium pénz-
ügyminisztereként, valójában mindenható fejeként még így válaszolt Dragos  

román képviselőnek a románok üldöztetésére vonatkozó interpellációjára:  

,,... könnyű  azt mondani, hogy nép ... 30 000 ember Krassó vármegyében,  
ahol Murgu úr népgyűlést tartott, nem jelenti sem Magyarországot, sem  

Erdélyt, s ha kisajátítják maguknak a jogot, hogy törvényt szabjanak, mi azt  

nem fogjuk tűrni! ... Mi az a szerb lázadás ott lenn?.. . A lázadók közgy űlést  
tartanak Karlócán, ahol a Szerbiából jött emberek azt mondják — mi nemzet  

vagyunk! Nos, a rácok, vagy hogy hívják őket, akik osztoznak velünk minden  
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jogban és szabadságban, mit hoznak fel mentségükre ezért a lázadó háborúért? 
Vajda kell nekik. Mit jelentsen ez? Megértem, hogy egy megyének nevezett 
bizonyos terület els đ  tisztviselđjét vajdának, fđispánПak, vagy már aminek 
hívják, de hogy egy államban, amely egységes, a címet törzsek szerint osszák, 
ez képtelenség. Hogy a románoknak Krass б  vármegyében kapitányuk legyen, 
ez olyan gondolat, ami az ország egységének széthullásához vezet, s a szerb 
lázadásnak is ez az egyedüli oka ...Hogy egyes törzsek külön statútumot 
akarnak az országban ... ilyen alapon Magyarországot szétdarabolnák, vagy 
pedig a kardok pengéi döntenek! ... (Kossuthnak ez a nálunk el đször közölt 
beszéde azért jelentđs, mert nálunk még id đnként vitáznak róla: vajon valóban 
használt-e Kossuth hasonló kifejezést a szerb delegáció, külön Stratimirovi ć  
elő tt, mert ezt Kossuth környezetéb đ l is tagadták. Ebbđ l az idézetbđl látszik, 
hogy Kossuth fejében abban az id đben állandóan jelen volt ez a gondolat, s 
hogy valószínűleg, szerencsétlenségére, fennhéjázóan oda is vágta Stratimiro-
vićnak. Érdekes, hogy Stratimirovi ć  késđbb, miután Bécsben kegyvesztetté 
vált, személyesen megkereste Kossuthot, és néhány levelet váltott vele. Stra-
timirović, aki nem volt éppen a jellem megtestesít đje, azt kérte Kossuthtól,  
hogy találjon neki munkát Olaszországban!?) 

Megvágva magát ugyanazzal a karddal, amellyel fenyeget đzött, Kossuth 
sokat engedett merev álláspontjából, ami lehet đvé tette, hogy a szabadságra 
és egyenlőségre, a nemzetre és az ún. nemzetiségre, a népre és az ún. pórnépre 
ne tekintsen olyan doktriner mádon. De alapjában véve mindvégig tipikus 
európai liberális maradt a júliusi és februári forradalomból, aki a haza, a 
demokrácia és a nemzet doktrínáját csökönyös skolasztikus elvonatkoztatással 
alkalmazta Magyarországra, amely annyira elütött az đ  romantikus elképze-
lésétđ l, amit e soknyelvű, különféle vallású és több kultúrájú valóságról alko-
tott. A XIX. század eleji tipikus nemesi-polgári liberális doktrinerként mind-
végig misztikus teóriákban, disztingválásokban és elđítéletekben szenvedett. 
Ezért fogadta el a politikus nemzetr đl, az állameszme đrzđjérđ l alkotott nemesi 
elméletet, csak törzsi, faji jelentést adott neki, s ezzel lesz űkítette demokratikus 
lendületét és terjedelmét. Ugyanebb ől a forrásból ered az el đítélete is — ami 
akkor általános elđ ítélet volt Nyugaton, s amelyet az angolok tényleges im-
perializmusa és a zsidók érthetđ  elkeseredettsége táplált —, a pánszlávizmussal 
szembeni elđítélet. Ez az đrült elđítélet késztethette a szlávok elleni esztelen 
harcra ugyanakkor, amikor háborút folytatott a centralista és germanizáló 
Bécs ellen. Késđbb, a bukás után belátta, hogy a magyarok gyengék ahhoz, 
hogy minden fronton harcot folytassanak, és belátta azt is, némileg, hogy 
alaptalan egy fenyegetđ  pánszlávizmustól való félelem, hiszen sem az oroszok-
nál, hát még a többi szlávnál sem létezik valamilyen kidolgozott terv az állami  

egyesítésre, s az összes szláv egybeolvasztására. Végül, a többi között, Kossuth  
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megérte azt a büntetést is, hogy a saját magyarjai, Deákék 1867-ben a Pesti 
Naplóban azzal vádolják meg, hogy a pánszlávok szolgálatába állt, hogy az 
orosz állam prozelitája *  lett, amelynek a karmaiba, állítólag, áldozatul odave-
tette Lengyelországot stb. 

És habár tipikus magyar nacionalista maradt, habár csak a bukás után 
revidiálta erđszakos soviniszta politikáját, s engedmények felé csak az emig-
rációban kezdett hajlani, Kossuth legalább akkor belátta az addigi politika 
tévedéseit, s megpróbálta azokat kijavítani. Zseniális vizionáriusként világosan 
látta, hogy a Habsburgokhoz kötődés az ő  kis népét elkerülhetetlenül, még-
hozzá hamarosan, berántja a világháború pokoli kerekei közé. Ezért akarta 
függetlenné tenni a nyugati demokráciák, els ősorban Franciaország segítsé-
gével, és mivel a magyarok útja nyugatra, a világba, a tengerre a délszláv 
országokon át vezet, és avégett is, hogy bebiztosítsa ezt a függetlenséget a 
nagyok lehetséges követeléseitől, Kossutha Dunai Konföderáció eszméjére 
jutott, s érintkezésbe lépett Kuza és Mihály hercegekkel, valamint Garašanin-
nal. Ő  legalább okulta vereségb ő l, nem úgy, mint azoka mai magyarok, akik 
elhallgatják ezt az egyetlen látnoki nagyságukat, s inkább Deák, Andrássy és 
a két Tisza kultuszát támogatják, mindazokét, akiknek Isten el ő tt felelniük 
kell az egész emberiség, így a magyarok temérdek szerencsétlenségeiért. Vagy 
talán Kemény grófnak az a vádja, hogy Kossuth befogta magát az orosz kocsi 
elé, vagy az, hogy a gondolatát is elveti Kossuth elképzelésének a Dunai 
Konföderációról, mondván, hogy az ma csak a cseheknek kedvezne, nem 
ugyanaz, mint amit Podmaniczky mondott: — Mit, Belgádba? Akkor inkább 
Bécsbe! — Valóban nem tanult semmit az 1918-as vereségb ől az a magyar, aki 
szívesebben keresi a fasiszták, horogkeresztesek, acélsisakosok, Sarkoti ć, Ivica 
Frank és a Habsburgok segítségét és protektorátusát, mintsem a vele körül-
belül egyforma, szabad, szomszédos népek barátságát. 

VI. 

Sokat változtak a körülmények 1851, illetve 1862 óta, amikor Kossuth 
tervezete a Dunai Konföderációról id őszerű  volt. Az etnográfiai, népi, nemzeti 
körülmények változtak a legkevésbé; az arányok majdnem ugyanolyanok ma-
radtak, s ez nagyon fontos, mert ez az egyik leginkább dönt ő  mozzanat a 
történelemben, amit ma már elismernek a legortodoxabb marxisták is. Ám 
gazdasági, kulturális és civilizációs szempontból nagy változások következtek 
be, míg politikailag (1870, 1878, 1885, 1903-1906-1908, 1912-1913 és 1914-
1918) az európai délkelet úgyszólván átalakult. Mindamellett, hogy elmozdul- 
* 

újsütetű  híve 
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tak és széthúzódtak a határok, hogy mindinkább teret nyer az intenzív gaz-
dálkodás és az ipari-nagyvárosi rendszer, hogy bizonyos központok, mint 
Isztambul és Bécs kialszanak, mások pedig kialakulnak és b ővítik körzetüket, 
úgy tűnik, ezek között az új körülmények között is megvannak ugyanazok az 
okok és feltételek, hogy a Duna-medencében lev ő  államok és népek össze-
kapcsolódjanak. Egy ilyen kötődésnek a következő  lenne a feladata: hogy 
kölcsönös felosztással, tehát azon terhek csökkentésével, amelyek minden 
egyes államot külön nyomnak, a függetlenség meg őrzésével és az elszigetelő -
déstől való félelem által lehet ővé tegye az európai színvonal elérését az 
oktatásban, a civilizációban és a gazdasági hatalomban. Mert mindezek a 
nemzetek, a Lajtától a Fekete-tengerig, többé-kevésbé késésben vannak a 
török uralom miatt, s ezért talán egy egész évszázadnyi kifejezett takarékos-
ságra és különleges erőkifejtésre van szükségük. Ezek a mostani, mondjuk, 
napi gazdasági-politikai okok, amelyeket az egyes Duna menti országok cso-
portosulásának érdekében, különösen pedig az agrártermelésük védelme cél-
jából említenek, lényegében benne foglaltatnak a már hangsúlyozott alapvet ő  
okokban. Ezek nem zárják ki egymást; a Duna menti országok közötti minden, 
még részleges csoportosulás is, mégha csak a legmulandóbb közös szükségletek 
kedvéért is történik, ellenállhatatlanul fel fogja ébreszteni a szélesebb szoli-
daritás érzését és a tágabb közösségr ől alkotott tudatot. Ma már, a szó legtel-
jesebb értelmében, közhely: hogy ezek a népek egymásra vannak utalva, és így 
felaprózottan arra ítéltettek, hogy örökösen kis, szegény, eladósodott, nyomo-
rúságos népecskékként teng ődjenek, mint a nagyok adósai, a nagyok béresei, 
mint ócskapiacok és gyarmatok, mint a nagyok kliensei. E népek mindegyike 
belátja ezt, tudja és vallja ezt a már banális igazságot, és ha az emberiség 
történelmét az er ősebb érv és a valós érdek felismerése formálná, akkor már 
régen az egyenl ő  kis népek erős nemzetközi szervezetér ől beszélhetnénk 
Európa délkeleti részén. (A nemzetek sorsát azonban a szenvedélyek, sötét 
ösztönök, elő ítéletek, illúziók, önámító, gyakran tudatos csalások és a tehe-
tetlenség törvénye szerinti dinamika határozza meg — majdnem még kifejezet-
tebben, mint az egyének sorsát. A megfontoltság, a belátás, az értelmes 
alkalmazkodás — ezek csak másodrend ű  mozzanatok. Mintha az általános és 
egyéni végzet előre meghatározott áramlatai olyan er ősek volnának, hogy 
erőtlenek hozzájuk az egyének, egész népek és az egész emberiség izmai és 
evezői, s nem képesek csónakjainkat és gályáinkat ezekkel szemben irányítani. 
Minden hatalmunk, úgy tűnik, csak abból áll, hogy óvatosan kormányozunk, 
kerülgetve a zátonyokat és örvényeket. De csak víz mentén.) Ám mivel a 
történelemben ma minden jel szerint ismét a koncentráltságé az uralkodó 
áramlás, a nemzeti megkülönböztetés befejezett id őszaka után, a történelmi 
nehézkedés a világnak ezen a részén a címben megadott tézis felé húz. Csupán 
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arról van szó, hogy azok, akiket illet, nevezetesen a nemzeti és állami egységek  

a Duna vízgyűjtđjében esztelen magatartásukkal ne lassítsák le a folyamatot,  

ne vétsenek az eszme megszületése ellen. (Mert a morális világban is létezik  

degeneráltság, atrófia, hipertrófia és csökevényesség.)  

Vajon megint ellenállva az áramlásnak s a kormánykereket visszafelé rán-
gatva, a magyarok azt akarnák, hogy közösségünk és a közös prosperitás hajója  

zátonyra fusson? Hiszen mihelyt Bethlen gróf kijelenti, hogy eleve visszautasít  

minden beszédet a Dunai Konföderációról, mivel maga a róla szóló vita is ma  

egyedül a „cseheknek" használna, a vitát a rangok kérdésére tereli, ami állan-
dóan széttör minden kohéziós eszmét, mint ahogyan el ődei is szétzúzták  
Kossuth elképzelését, még miel őtt a magzatburok kifejl đdött volna körülötte.  
Kossuth szerencsétlen kortársainak, elvakulva a nemesi g őgtб l, derogált, hogy  
elsбk legyenek az egyenlők között, amely szerepet Kossuth a saját nemzetének  
szánta és kínálta fel; ők azonban szívesebben szolgáltak a hatalmasoknak,  

mintsem elismerjék a szomszédjaikkal való egyenl őséget, Bethlen pedig irtózik  
a közösségtő l, amelyben ma az a bizonyos els ő  az egyenlők között talán már  
valaki más volna, ahogy ő  gyanítja, a csehszlovákok, legfejlettebb iparuk, 
pénzügyi erejük, szervezői és civilizációs fölényük alapján. A mi közösségünk 
azonban, éppen azzal, hogy minden egyes tagnak szavatolja a fejl ődés szabad-
ságát, utat nyit az egészséges versengésnek, és ha a magyaroknak sikerül, hogy 
ismét hosszabb időre megakadályozzák ennek az eszmének a megvalósulását, 
az Isten tudja, hogy késбbb, amikor ismét idбszerűvé válik, netán imperati-
vusszá is, ki lesz közülünk abban a helyzetben, hogy els ő  legyen? A rang és 
elsđség kérdésének, a hiúság, a küls ő  presztízs kérdésének fel sem szabad 
vetődnie a népeink között. Ha pillanatnyilag, bizonyos id бszakban valamelyik 
tagállam szemmel láthatóbb hasznot szerez a közösségb ő l, a többieknek nem 
volna szabad féltékenységből vagy irigységből kilépésre gondolnia, mert a 
nemzet életében is létezik az er б teljesebb előrehaladás és virágzás periodi-
kussága: ma az egyik, holnap majd a másik t űnik ki valamivel jobban. Fđ  
dolog, hogy tudni kell: az egyenl ők közösségében a közösségért hozott egyetlen 
áldozathozatal sem mérhet б  össze azzal a fatális áldozattal, amelyet egyébként 
minden kis és közepes népnek meg kell hoznia, amikor büszkén vagy elkese-
redetten önállósul, mégpedig valamely elkerülhetetlen nagy pártfogója és 
függetlenségének szavatolója érdekében. (Az ilyen függetlenségek általában 
tragikus illúziók, optikai csalódások.) 

Kétségtelen, hogy a modern szellemi kultúra és anyagi civilizáció tenden-
ciája: hogy az államhatárok ne legyenek többé béklyók, amelyek az emberiség 
élб  húsába vágva megállítják a vérkeringését, hanem ellenkez őleg, a határok 
váljanak összekötő  inakká a világ egész szervezetében. Az emberiség fejl бdése 
olyan irányba halad, hogy az államközi együttműködés úgyszólván érzékelhe- 
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tetlenné teszi a határokat, azon népek és nemzetek számára is, amelyek nem 
lehetnek egyazon államhatárok között. Felül kell emelkedni a napi történé-
seken, hogy világosan láthassuk ezt a tendenciát. Az igazi államférfiak nem 
csupán napi exigenciáknak tesznek eleget, hanem arra törekszenek, hogy 
egyidejűleg összhangba hozzák a napi követelményekkel való man бverezést 
(az általában három nemzedéket felöleli) történelmi jelennek ezzel a tenden-
ciájával. Korunk e tendenciájából pedig az következik, hogy a Dunai Konfö-
deráció eszméje nemhogy nem túlhaladott, hanem lényegében mindinkább 
megfelel a valóságnak. Aki pedig bármilyen okból ellenzi, s ha bizonyos ideig 
és mértékben meg is akadályozza, az felett végül a történelem fog ítélkezni, 
mert negatív akciójával mind az egésznek, mind a saját nemzetének ártott. 
Még ha legjobb szándékkal is ez utóbbinak a javára akart tenni. De, mint 
mondani szokták, a pokol egész elvszobája j б  szándékkal van kikövezve. 

KARTAG Nándor fordítása 

A SZERKESZTŐ  JEGYZETE 

1930 tavaszán Bethlen István Magyarország miniszterelnöke az Ország-
gyűlés felsбházában elhangzott hozzászólásában Kossuth Lajosról és Kossuth 
Dunai konföderációs elképzelésér б l nyilatkozott — elítélten, hiszen a minisz-
terelnök Kossuth-szemléletét, melyet Bethlen István életrajzírója, Romsics 
Ignác „lebecsültnek" minisített, s megállapította, hogy Bethlen sem ifjú 
politikusként, sem „késбbb sem nemigen talált бszintén és lelkesen elismeri 
szavakat". Az 1930-as megjegyzésnek visszhangja is támadt: a legtekintélyesebb 
belgrádi napilap, a Politika 1930. augusztus 16-a és 23-a között öt folytatásban 
a lap elsб  oldalán közölte Veljko Petrovi ć  reflexióit, amelyek kései visszhangjai 
Kossuth egykori elképzelésének. Kossuth Lajos születése kétszázadik évfor-
dulója alkalom, hogy a magyar olvasóközönség megismerje ezt a Kossuth Lajos 
védelmére írott szöveget. 

B.I.  



LÉT, A NÉZŐPONTJÁTSZMÁK KÖZTES  
DIMENZIÓJÁBAN  

Juhász Erzsébet„gondolatisága"—esszéi, följegyzései 
a kilencvenes években 

HÓZSA ÉVA 

„Ami egy, az bezárul.” Szilasi László megfogalmazásában idéztem azt, amit 
az író Juhász Erzsébet kezdett ől fogva felismert, ám a kilencvenes évek 
esszéiben, följegyzéseiben — a rádió-effektus kidolgozásával — ez a tudás fel-
erősödött. A gyermekkori emlék és a Krasznahorkai-novella (Az állomáske-
reső) ébreszti rá az állomások közötti ide-oda száguldás örömére (a mai olvasó 
Persze inkábba világháló-böngészés élményét emelné ki). Az állomáskeresés 
a Juhász Erzsébet-i opusban emblematikus jelent őségű , és összefügg azzal, 
amit 6 Nádas Péter nyomán „gondolatiság"-nak vagy „érzékletes gondolati-
ság"-nak nevezett. Összefügg tehát els ősorban az esszé, a „följegyzés" műfa-
jával, a „vetkőztető" nézőpontjátszmával a szövegközi pozíció felfedezésével, 
amely a kilencvenes években — az egy, az egyféleség id őszakában — vált igazán 
jelentőssé Juhász Erzsébet írói világában. 1993-ban jelentette meg Esti föl-
jegyzések címmel esszéit, illetve „tétova jegyzeteit" (JMMT/Forum, Újvidék, 
1993), és ugyanebben az évben került kiadásra Állomáskeresésben cím ű  esszé-
és tanulmánykötete (Jelenkor, Pécs). Mindkét kötet a háborús létr бl való 
„számadás" irodalmi dimenzióját tágította egy olyan korszakban, amikor a 
„világ legfőbb jója", az olvasása menekülés lehet őségét, a csillagnézéssel 
összefonódó írás-attit űd pedig az állomáskeres ő  gomb elmozdítását jelenthette 
a szerző  (és a befogadó) számára. Az irodalmi dimenzióban levés a befogadás 
átmeneti stációját jelzi, mert tartósan benne lenni képtelenség, miként ezt 
Don Quijote markánsan groteszk példája mutatja. 1  Lenni irodalmi dimenzió-
ban Juhász Erzsébet esetében ezt jelenti: látni, a lét érzékelésének és a 
vetkőztetés képességének birtokában lenni. A kilencvenes években tehát a 
szerző-én megtapasztalhatta az irodalmi dimenzió jelenvalóságát. Könyvt б l 
könyvig haladva még inkább tudatosodott benne a fülelés és a látás, a néz б- 
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pontok tobzódásának szükségessége. A „jó" irodalmi m ű  ontológiai vonatko-
zását hangsúlyozta mind az író, mind az olvasó részér б l. Leggyakoribb műfaja  
éppen a „próza", amelyet így definiált: lét, irodalmi dimenzióban. 

Az irodalmi dimenzióban élő  szerző  aspektusából az esszé —Mészöly  

Miklóshoz kötődve — a tágasság műfaja (lásd A tágasságmészölyi iskolája cím ű  
„esszéesszét"). 2  

A följegyzés mint műfaji megnevezés a prousti értelemben vett szabadság-
szempontot (a keretb ő l való kilépés esélyét) emeli ki fokozottabban, amely 
ablakot nyit, a rálátás játéklehet őségeit adja meg az olvasónak is. A kiindu-
lópont (például az adott olvasmány vagy emlékszilánk) csupán ürügy a (mé-
szölyi) „közérzet" megnevezésére, a létezés-történés-átélés belátására, vagyis 
arra, hogy megfogalmazódhasson a véglegesen megfogalmazhatatlan. 

Juhász Erzsébet olvasmányai felб l érkezett az esszéhez, a följegyzésekhez, 
amelyeket a kilencvenes évek jelenbe vetettségének szituációjában valamiféle 
ráérбs tempó jellemez. Szilasi László A Kopereczky -effektus című  kötetének 
„esszéesszéje" Juhász Erzsébethez hasonlóan beszél az esszér ől. A tanulmány-
írónak azonban — a szerzб  szellemében — csínján kell bánnia a hasonlító 
eljárással, ugyanis a jб  írások (az esszék és a följegyzések is!) nem hasonlítanak 
egymásra, mindegyikük egyedi beszéd a létr ől, egyedi kisugárzás, minden 
sikerült szöveg „önnön autonóm egészével fogalmazza meg a lét irodalmi 
dimenzióját". 3  Szilasi műfaji megközelítése mégis összevethet ő  Juhász Erzsé-
bet felfogásával: 

„... az írók meg a textológia kizárólag az olvasás kedvéért állítanak el ő  
szövegeket. Azért vannak. Arra való tekintet nélkül. Tudniillik: mindenre való 
tekintet nélkül. Ehhez képest mindenféle (egyféle) tekintet sz űkítés. Mivel 
pedig tekintet mindig van, és mindig valahonnan van, még a sok, a minél 
többféle nézőpont között való vibrálás áll legközelebb a számomra rokon-
szenveshez. Ki-be ugrálni. Úton lenni a néztpontok között. Némiképp talán 
feloldódni abban. Mert ami egy, az bezárul. Nem-egybe-esni már-meglév бsé-
geimmel (...) Az esszének ez mindig alapcélkit űzése, valahogy tisztában van 
az önmagától való szükségszer ű  kritikai különbözőségének, vagy legalább az 
erre irányuló heves vágyát jelezni igyekszik valamin ő  módon, ezért szeretem 
én, s ezért van jó helyen az irodalomban." 4  

Juhász Erzsébet a kilencvenes években önnön írói opusában is j б  helyre 
mozdítja 11 az állomáskeresés (a kísérlet?) m űfaját/műfajait, és bizonyítja, 
hogy az írói esszé új dimenzió, amely kiegészfti az írói opust, vagyis — ahogy ő  
maga utalt rá — próza és esszé organikus mádon egészítik ki egymást, tehát  

nem alá- és fölérendeltségben kell elmélkedni róla.  
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A háborús körülmények „egyféle" beszéde kihívása szerz ő  szempontjából,  
és természetesen az architextuális vonulatot is tekintetbe veheti, például  

Mészöly Miklós, Herceg János, Ivo Andrić, Danilo Kiš, Albert Camus, a  
Pilinszky-beszélgetések és mások kapcsán.  

Az olvasás Juhász Erzsébet egész írói világában bizonytalan bizonyosságot  

jelez, hiszen a behatároltsággal szemben a tártságot, a látás és fülelés lehet ő -
ségével kecsegtet.  

Az Esti följegyzések nézőpontok (és Kert és M űhely?) közötti dimenzi6jába П  
felismerhető  a felfokozott „létezési érzékenység", pontosan az, amit a szerz ő  
valamennyi „jó irodalmi m ű" írójától elvár, viszont jelen van az esszéíró precíz  

formatudata is, amelynek forrása például a Danilo Kiš-olvasás.  

A kilencvenes évek szenzibilis állomáskeresése azért emelkedhetett erre a  

magaslatra, mert az állomások gazdagodtak. Juhász Erzsébet ekkor már egy  

évtizede behatóan foglalkozott a Monarchia és a „Monarchia-irodalom" kér-
déseivel, a közép-európai „sorsformáló körülményekkel", másrészt az önta-
pasztalat, a megélt idő  az értékrend változására is kihat, az életid ő  múlása a  
negyvenedik életév után szintén elgondolkodtató. A szövegek az irodalmi  
értékítélettel is őszinte óvatossággal bánnak, Márai Sándor esetében például  

az a fontos, hogy „ízig-vérig" olyan ember, aki az írásra és olvasásra tette fel  

az „életét". 5  Az énvesztés — melyet Schnitzler vonatkozásában vizsgált б, az  
adott határszituációban (ön)reflexív szövegeket teremt, f őként a Menekülés a  
homályba című  Schnitzler-elbeszéléssel összefüggésben válik nyilvánvalóvá,  

hogy a rögeszmésség őrültté szerveződő  rendszere csalóka fogódzót jelenthet  

a széthulló Én számára.? A „tétova jegyzetek" oly korban születtek, amikor  

többnyire az egyén saját entitását is önazonosságán kívül igyekszik keresni.g  
Schnitzlerhez viszont talán csak Kosztolányi került ilyen közel a színházi  
esszékben.  

A Juhász Erzsébet-i állomáskeres ő  attitűd azt a felismerést is magában  
rejti, hogy az egyes néz őpontból fakadó beszédmódok eltérése a különböz ő  
irodalmi hagyományokból is adódik9, ahogyan az adott szerző  olvasmánylistája  
és ronggyá olvasott könyveinek sora is elkülönböz ődik a többi íróétól. Az  
„önmegerősítés" az olvasói pozícióval kerül összefüggésbe, erre a mese ürü-
gyén utal a szerző  (Andersen, Hajnóczy, operamesék). Az írói néz őpontok  
befogadhatóságával szemben az irtózatos háborúról jóformán egyetlen meg-
bízható értesülés sem szerezhet ő , a többféleség legfeljebb az egymással ellen-
tétes uszításokból adódik. A háború Juhász Erzsébet írói tudatában a jelenbe  

vetettség camus-i szituációját reprodukálja, és a szerz ői én a kétségbeesés  
megszokásától, a ki-be kapcsolás hiányától, a kiégést ől riad meg, ami rosszabb,  
mint maga a kétségbeesés (lásd Rieux doktor reflexióját A pestisben). Az  
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idézett riadtság nyilvánult meg azon a „korabeli" szabadkai könyvbemutatón 
is, amelyen az összegyűlt olvasók a nézőpontok közötti utak felfedezésére és 
valamiféle én-megerősítésre áhítoztak, mert a romos „sorstalanság" szituáció-
ját tapasztalták már évek óta. Nem maradtak illúzióink, ellenben az az est egy 
kicsit út volta szabadba. Nem is út, inkább „merész" menekülés a tágasságba. 

Juhász Erzsébet esszéi és jegyzetei tömörítésre törekszenek, az „ürügy", 
amelybő l kiindulnak, a sorstalanság csapda-helyzetében értékmér ővé válhat-
nak. A tíz évvel előbb kialakított Kafka-kép például érvényét veszítette, még 
„abszurdabb lett". 

Esszék születnek a gyermekkor jelenében (a várakozás lázában) megélt 
ünnepek ürügyén (halottak napja, karácsony, szilveszter), a szövegek viszont 
egyre többet foglalkoznak a kisebbségi író és irodalom kényszer ű  társtalan-
ság-kérdésével (Grendel Lajos fontos támaszpont), Közép-Európával mint 
értékítélettel, nemzettudat, önismeretzavar és nacionalizmus elméleti megala-
pozottságával, a hűség etikájával (Kalapis Zoltán ürügyén), az abszurd aktuális, 
térségünkre korlátozódó értelmezésével, az apokaliptikus képzettel és a Du-
na-álommal, a vak és skatulyákban látó gyűlölet lesújtó vagy az egyénben 
feltámadó veszélyhelyzetével, háború és m űvészet viszonyával, a teljesség il 
lúziójával, valamint számos fiatalkori, időnként újraolvasott könyv újraértel-
mezésével. A hontalanságban a merész, szókimondó esend őség-tudat (derűs) 
otthonosságával mozog. A sajátos dinamizmus Juhász Erzsébet esetében fő -
ként ezt jelenti. Monarchia-kutatásainak letisztultabb tártság- és határszem-
lélete tanulmányaiban (Tükörképek labirintusa, 1996) és posztumusz köteté-
ben, a Határregényben válik igazán befogadhat бvá.lo 

Az Esti följegyzések gondos kötetkompozíciója kisebb esszéfüzéreket alakit 
ki, és miként azt Herceg János Távlatok című  kötete nyomán maga Juhász 
Erzsébet megállapította, az esszéfüzért csak hajszál választja el a prózától. A 
jegyzetek jószerével mindent újraértelmeznek. Ezt az elmozdulást, a keresést 
tartják mérvadónak. Az újragondolt gyermekkori ünnepek, a rég megélt tör-
ténetek vagy a fiatalkori olvasmányok magánmitológiája ellenálla mitológi-
átlan kornak. A hűség beszéde létező  beszéd. 

Az Úttalan utaim (1998) prózákat tartalmazó kötet, amely prózákat viszont 
hajszál választja el az esszéktől. A nézőpontok közötti utak megvillannak, 
néha labirintussá gabalyodnak, „bels ő" útvesztővé alakulnak, az utazói pozíció 
azonban az olvasó szemszögéből a legjelentősebb. 

A prózát, jegyzeteket író, főként prózaolvasó szerző  verset csak „leginten-
zívebb" pillanataiban olvas. A háborús események például Ady, Petri, Kosz-
tolányi, Radnóti, Vörösmarty felé irányítják. A versolvasással összefüggésben 
keletkezett önreflexív szövegek a narrátori perspektíva aspektusából jelent ő - 
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sek (lásd Hajnali részegség), még akkor is, ha ez a tudás bizonytalanságának  
perspektívája 11 , mert bizonyosság és tartósság nem létezik. A perspektíva  
nézőpontot „fejez ki", beszélő  és beszélgető  nézőpontokat. Állomáskeresést.  

Juhász Erzsébet azon is töprengett, hogy elméletileg a kortárs próza szá-
míthatna igazán befogadásra, mert az író ugyanolyan helyzetben van, mint az  
olvasó, csak a művészt felfokozott „létezési érzékenység" jellemzi. Az aszink-
ronitás mégis törvényszer ű . Az irodalomtudós az okokat is kutatja. A tanul-
mányíró szempontjából most fennáll a szinkron és az aszinkron olvasás relá-
ciója, és az esszék, följegyzések természetesen a térség mai kontextusában  
másként hatnak, mint 1993-ban. A „bels ő  emigráci6" 12, a könyvekhez és  
emlékekhez való menekülés éppen a lelki otthonteremtés szemszögéb ől fon-
tos. Az itthon és otthon közötti utazás, az érték visszaszerzésének vágya, a  
tágasság látása a köztes helyzetben élő  emigráns gondolkodása. 13  Az emigráns  
azonban a Herceg János-i síkon otthont teremt. Ez nem révbe jutást, hanem  
a jelenbe vetett egyén természetes őszinteségét, önmaga vállalását jelenti.  
Juhász Erzsébet a Távlatok gondolati tágasságához hasonló köteteket hiányol-
ta, és a határ-tudat jegyében hasonló utakra törekedett. 14  A létezési érzékeny-
ség kapcsán pedig elég ha most az önelfogadás ontológiai vonatkozásaira  
utalok, amelyet mind a szerelem, mind a gyűlölet és a „vak véletlen" vagy  
éppen a közép-európaiság, illetve a nemzeti önismeret összefüggésében kiflit.  
A kilencvenes évek esszéi és följegyzései a megszenvedés „ürügyén" jöttek  
létre. A sorsformálásra képtelen (dosztojevszkiji, marmeladovi) helyzetben az  
egyéni sors kételye és a „lényegi kommunikáció" vágya feler ősödtek. A sok-
féleség tágassága a szabad létérzékeléssel, a bels ő  térben való mozgással függ  
össze.  
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A TÖRTÉNELEMRŐL ÍRNI MA 
ÓzerÁgnes könyvének margójára  

KÁICH KATALIN  

A történelemmel való foglalkozás, a róla való gondolkodás, véleménynyil-
vánítás, a történelmi folyamatok elemzése, értékelése, megértése révén kiala-
kított nézetek, meglátások köztudatba helyezése abból a célból, hogy a törté-
nettudomány valóban az élet tanítómestere lehessen, óriási felel đsséget 
feltételez mindazok részér б l, akik e tárgykör egészét vagy csak egy szegmen-
tumát vizsgálják. Itt kell elmondani mindjárt azt is, hogy a rész vizsgálata csak 
az egész, az egység összefüggésében végezhet đ  el objektív mádon, ellenkez б  
esetben a félremagyarázások, mi több, a visszaélések, a gátlástalan manipulá-
ciók melegágyaként éljük meg a történészek tevékenységét. Ez utóbbi meg-
jegyzésünkre ékes példával szolgálnak az elmúlt, idestova két évtized történé-
sei, tehát Ózer Agnes könyvének utolsó hét írása nem véletlenül térképezi fel 
a jelzett állapotokat. Mi több, a kiadvány megkomponálása, egyfel đl az Újvi-
déki kistükör esszéi, másfelб l meg a Magyar történelem — szerb történelem 
témájára írt dolgozatok, végs б  soron az egész szempontjait érvényesítve lát-
tatják a múlt és a jelen szoros összefonódását az ok és okozat viszonylatában, 
és igazolják László Gyulának a Vallomásokban megfogalmazott gondolatát, 
miszerint: „sarkítva a kérdést, azt mondhatnók, hogy mindennapjainkban a 
múlt uralkodik". 

Nos tehát, a Forum kiadásában 2002-ben megjelent Élet és történelem,  

melynek szerzđje a történettudományok magisztere, Ózer Ágnes, legel đször 
is idđszerűségét tekintve hívja fel magára a figyelmet a történelem iránt 
érdeklđdđk körében, de'az általában csak könyvszeret đk körében is. Minde-
nekelбtt eddig ki nem kutatott, fel nem tárt vagy csak nagy ritkán érintett 
témákat dolgoznak fel az írások. A porlepte és megsárgult levéltári kötegekbe 
rendezett dokumentumok, akár százévesnél is id đsebb aktái között tallózva 
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találta meg a téma,  feldolgozóját, rég elfelejtett kiadványok szólaltatták meg  

tollát, amikor az Újvidéki Rádió Szempont cím ű  magyar nyelvű  kulturális  
melléklete számára készítette el egykori újvidéki mindennapokat felelevenít ő  
írásait 1997 és 2000 között. Ugyancsak eleddig tisztességesen feldolgozatlanok  

azok az igen kényes és rázós témakörök, melyek a nemzeti elkötelezettség  

szempontjából érzékenyen érintették/érintik az ebben a térségben együtt  

élőket, holott az együttélés min ősége mind a múltban, mind pedig a jelenben  
attól függött/attól függ, mennyire ismerjük egymást és milyen mértékben  

vagyunk képesek mint gondolkodó lények függetlenül a hovatartozástól, szem-
benézni az együttélés következményeiként megnyilvánuló eseményekkel, tör-
ténésekkel főleg a krízises időkben, amikor nem az értelem, hanem az önös  

politikai érdekek által felkorbácsolt indulatok határozzák meghatározták meg  

a térséfben élők gondolkodásmódját, irányították/irányítják a cselekedeteket.  

Ózer Agnes bátran vállalta fel a szembenézéssel járó kényelmetlen kérdések  

feltevését, megkísérelve a válaszadást is, mert felismerte, hogy mindaddig, amíg  

nem tisztázódnak a jelenben a múlt örökségeként aktívan m űködő  és munkál-
kodó ellentmondások a nemzeti frusztrációkat illet ően, nem várható el sem a  
jelen állapotának jobbrafordulása, sem pedig az épít ő  jellegű  jövő  felé fordulás.  

Ózer Agnes nem az „életszer űtlenül tárgyszer ű  vizsgálat" szempontjából  
gondolkodik el a történelemr ől, és ez nagy erénye a könyvnek, ugyanis így  

váltak/válnak sorai életszer űvé. Olvasás közben élettel teli, eleven képek,  
hús-vér emberek jelennek meg a sorokkal ismerked ők szemei előtt, s mint a  
belső  látás képességével életre hívott filmkockák, egy látható és tapintható  

valóságot kínálnak mindazoknak, akik az általa prezentált, let űnt világot  
igyekszenek tetten érni. Ilyen értelemben a könyv címe egyértelm ű , és teljes  
mértékben megfelel annak a tartalomnak, melyet elolvasásra kínál.  

Ez a módszer egyébként sok tévedést б l óvja meg Ózer Ágnest. Ha csak az  
utóbbi időkben tevékenyked ő  történészek ideológiákba bonyolódó múltidé-
zését, valóságot elferdít ő , félremagyarázó, kiforgató és meghamisító tevékeny-
ségét vesszük figyelembe, nos tehát az ilyen módon létrejött szemérmetlen  

nemzeti önimádatba torkolló múltidéz ő  kakofónia, véres szájú nemzetment ő  
agyonideologizált programokat kínáló, egyedül üdvözít ő  kiutak helyett az Élet  
és történelem szerzője olyan egykor volt valóság/valóságok életre hívására  

vállalkozott, amelynek/amelyeknek hitelt éppen az ad, hogy a tényanyag/tény-
anyagok merev közlése helyett a mindennapok krónikájának megírása kerül  

az írások középpontjába, legalábbis az újvidéki esszék esetében. S ahogy az  

az életben lenni szokott, a történelmi adatok adnak hitelt a m űvelődéstörténeti  
folyamatoknak, azok min бségének, ső t mennyiségének alakulására is, miköz-
ben a kultúra történetének adalékanyaga telíti meg élettel az ábrázolt törté-
nelmi eseményeket, és megóvja azok életrehívóját attól, hogy politikai szóla- 
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mik szintjére süllyessze azt a tárgykört, amely az élet tanítómestereként 
kellene hogy működjön. 

A hivatástudattal rendelkez đ  történészek sohasem engedték meg/engedik 
meg maguknak azt, hogy tevékenységüket a napi politika szolgálatába állítsák. 
Ózer Ágnes szövegei arról gyđznek meg bennünket, hogy írásai szellemiségé-
nek đrzđangyala a feltétel nélküli hivatástudat és felel đsségtudat. E kettđ  óvja 
meg đ t attól, hogy eltévelyedjen, a nacionalizmus ingoványos, hamis illúziókat 
tápláló vizeire evezzen a felettébb kényes kérdések taglalásakor, mint amilyen 
a szerb és magyar történelem viszonya, avagy e téma magyar és szerb történészei 
hozzáállásának vizsgálata. 

Biztos érzékkel választja ki azokat, akik hozzá hasonlóan vélekednek a napi 
politika céljaira felhasználható történelemszemléletr đ l meg azokról a törté-
nelemmel foglalkozókról, akik ezt a szemléletmódot hívják életre vagy azért, 
mert a nemzeti elvakultság béklyói meggátolják đket a tisztánlátástól, vagy 
azért, s talán ez a leginkább elítélendő , mert a napi politika létrehozta ideo-
lógiai harc kiszolgálóiként jutalmat várnak a mindenkori hatalomtól szolgá-
lataikért. 

A térségünkre jellemz đ  évszázados együttélés negatív hagyományaitól csak 
akkor szabadulhatunk meg, és csak akkor léphetünk el đre, ha a múltbéli és 
múltból táplálkozó mai antagonizmusainkon megtanulunk felülemelkedni. 
Nagyon sok tiszta tekintet ű  könyvre van szükség ahhoz, hogy a folyamat 
beindulhasson. Éppen Ózer Ágnes A szerb történettudomány szemléletváltása 
és a magyarokról alkotott kép a 20. század végén cím ű  tanulmánya figyelmeztet 
bennünket arra, hogy miképpen vélekednek még ma is a 20. és 21. század 
fordulóján a neves szerb történészek, mint amilyen Vasilije Kresti ć  vagy 
Čedomir Popov — de mindenekel đtt természetesen a híres/hírhedt Memoran-
dum készítđi — a két nép viszonyának alakulásáról, miképpen idomítják a 
tényeket a napi politikai elvárásoknak megfelel đen, miképpen marasztalják 
el azokat, akik „a szerb történettudomány kritikai iskolájá"-nak megteremt đ i, 
mint amilyen Ilarion Ruvarac volt, kinek, mint Ózer Ágnes írja, „szinte rituális 
megtagadásával a szerb történettudomány visszatért a mítoszokra alapozott 
nemzeti történelemfelfogás anakronisztikus modelljéhez". 

Tovább gondolva a témát, nem véletlen tehát, hogy a Forum kiadásában 
ugyancsak 2002-ben megjelent Európa-dimenziók című  kötet, melynek szerzđje 
Losoncz Alpár, külön fejezetet szentel a mitopolitika elevenségér đl való 
fejtegetéseknek, felmutatva az I. Colovi ć  összegyűjtötte és elemezte mitolo-
gémák kivételes szerepét, mint egyenes következményét a Memorandummal 
elindított és kifejezésre juttatott, Losoncz kifejezésével élve, „etnopolitikai 
mozgósítás"-nak, azaz, mint ugyancsak 6 írja, „külön figyelmet érdemel az a 
tény, hogy a kilencvenes évek forgatágában, mintegy maximévá vált az a 
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törekvés, hogy a »szerb határokat«, a »szerb föld« kontúrjait a halottak locusa,  
a temetők helyei határozzák meg". 

Ennek a szerbek imagináci6jába helyezett kvázi felismerésnek végkifejlete 
a nekrofilikus topográfia megteremtése lett, mely mint az Európa -dimenziók  
szerzбje írja, „arra hivatott, hogy a múlt rekonstrukciója révén a határok  

kiterjesztését sürgesse, valamint hogy a szerbség önértelmezésének megújítását  

segítse elő".  
Ozer Ágnes az elmondottak ellensúlyozására a szerb—magyar viszonyokat  

taglaló tanulmányaiban a közös történelmünkr бl való gondolkodás járható  
útját is felkínálja térségünk együttél б inek. Az egyik lehetбséget szerinte Kállay  
Benjámin, Thim József, illetve Ilarion Ruvarac, meg az objektivitásra törekv ő  
Vladimir Corovi ć  munkássága kínálja. 

Egy-egy nemzet kollektív tudatállapota nagymértékben befolyásolja azt, 
hogy egy adott pillanatban az objektivitásra törekv ő  történelemszemlélet 
milyen mértékben képes meghatározni és alakítania mindennapi cselekvésben 
kifejezésre jutó, tettekben megnyilvánuló együtt éli nemzetek közötti viszony-
rendszert. E tudatállapot kitágítására csak azoka történettudománnyal fog-
lalkozók képesek, akiknek hivatása és nem csak szakmája a történettudo-
mánnyal való foglalkozás. Arról ismerszenek meg, hogy őket általában a „nem 
elégge jб  magyar", illetve a „nem eléggé j б  szerb" minбsítéssel illeti a többség  
ebben a térségben, s gyakran az áruló jelz бvel is megtiszteli. Ők azok, akikre 
mint igazságkeresőkre oda kellene figyelni, ellentétben azokkal, akikről Andre 
Gide egy fél mondata László Gyula átfogalmazásában így hangzik: „Óvakod-
junk azoktól, akik hirdetik: ók megtalálták [az igazságot]." 

Az elő ítéletektбl mentességre törekvő , önállóan gondolkodni képes igaz-
ságkeresбk, igazságot kinyilvánítók a mindenkori hatalmat gyakorlók бsellen-
ségei. Gondoljunk csak az En nem vagyok magyar? című  versre s annak írójára, 
a 20. század egyik magyar költ őóriására, Ady Endrére, aki Muszáj Herkules-
ként volt kénytelen a napi politika ellenére élni, írni különösen az úgynevezett 
„koalíciós szabadságharc", az 1905. évi „mágnásforradalom" idején, elvégezvén 
publicisztikai írásaiban is az átértékelést, a lényegi szembenézést a naciona-
lizmus problémájával megírván A nacionalizmus alkonya, A hazafiság revíziója, 
A hazaszeretet reformja cím ű  fejtegetéseit. 

Ózer Ágnes könyve, úgy vélem, ez utóbbi kategóriába sorolható. Igazságot 
kereső  kötete egy élettel s nem szólamokkal teli történelmi valóság tájaira 
kalauzol bennünket. Élvezetes olvasmány az átlagolvasó számára, kérdésfel-
vetб  és megválaszoló, szókimondó a szakma felé. A könyv hivatástudattól 
vezérelt gondolatokat, objektivitásra törekv ő  meglátásokat tartalmaz. Ugyan-
akkor az Etet és történelem a múlt hagyományaiban gyökerezi identitástudat  

felszínre segítését, annak imaginációba helyezését is sajátjának mondhatja.  



A PACSÉRI KARÁCSONYOKR ĐL  

PÉNOVÁTZ ANTAL  

Egy korábbi dolgozatomban )  már foglalkoztam a karácsonyi ünnepkör 
pacséri hiedelmeivel, szokásaival, de akkor igencsak egyoldalúan, pontosabban 
csak a magyarok és a magyaroknál is els ősorban csak a falu lakosságának 
többségét kitevő  református magyarok szokásaival, hiedelmeivel, bár utalást 
imitt-amott tettem a faluban jelen leve másik két vallási felekezethez tartozó 
nép: a pravoszlávok és a katolikusok szokásaira, hiedelmeire is. Már akkor 
feltűnt nekem, hogy a csaknem két évszázada egymás mellett él б  háromféle 
nemzethez és három vallási felekezethez tartozó nép, igen keveset tud egymás 
ünnepeirб l, hiedelmeiről, szokásairól, ső t nemis igen érdeklik ezek a kérdések. 
Nem így engem, aki arra is kíváncsi voltam, hogy a különféle történelmi és 
társadalmi viharokat közösen átvészel ők, de más-más hitben és olykor-olykor 
más-más politikai felfogásban is élбk szokásai az évszázadok során hatottak-e 
egymásra. Ezen kíváncsiságom tényszer űségeiről szeretnék az alábbiakban 
számot adni. Mindenekelб tt egy kis történelem: 

Pacsér ma már békés otthona a XVI—XVII. századi török invázió elöl 
északra menekülő  és az 1700-as évek derekán a Pacsér pusztán új otthont 
remélб  szerbek, illetve a hódoltság megszűnte után, a II. József-i türelmi 
rendeleten felbuzduló és életük jobbra fordulása2  reményében 1786-ban Pa-
csérra települб  nagykunsági magyaroknak, pontosabban azok kései leszárma-
zottainak. A falualapítók utódai ma is apáik nyelvét beszélik: a magyarok 
magyarul, a szerbek szerbül, apáik vallását követik: a szerbek görögkeleti pra-
voszlávok, a magyarok kálvinista reformátusok, és őseik szokásait, hagyomá-
nyait őrzik (ha бrzik), tisztelik (ha tisztelik). 

A falualapítók kétnyelv űségét és kétvallásúságát egy-egy harmadikkal: nyely-
ben a bunyevác/horvátokéval, vallásban a római katolikusokéval azok az újon- 
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fan érkezбk gazdagították, akik azoknak a közbirtokosoknak voltak a job-
bágyai, kiszolgálói, akik a falut földestül, házastul, jobbágyostul 1801-ben (az  
akkori privatizációs szokásoknak megfelel бen)118 000 rénes forintért a kincs-
tártól megvásárolták. Számarányuk, már tudniillik a katolikus vallásúak szám-
aránya a falualapítókéhoz viszonyítva mintegy 10-12 százalékra tehet ő . Nyel-
vük, nemzetiségük négyötöd részben magyar, egyötöd részben pedig bunyevác  
(horvát). Önálló plébániájukat 1824-ben alapították.  

Az viszont már csak kuriózum, és a pacsériak másságot is elvisel ő  türel-
mességét bizonyítja, hogy a XIX. századi vallásmozgalmak különféle irányzatai  
igen korán termékeny talajra találtak a faluban. Már az 1800-as évek derekán  
(1854-ben) megjelentek a nazarénusok vagy ahogyan 6k nevezik, pontosabban  
már csak nevezték3  magukat: a hívők, sőt voltak, akik úgy tartották, hogy  a 
nazarénus felekezet egyik magyarországi megalapítója is pacséri volt, bizonyos  
Kalmár István, aki Heksch (sic!): Die Donau című  munkája szerint pacséri  
születésű  Pesti hivatalszolga volt, és akit 1854-ben az új vallásos eszmék  

terjesztése miatt szülőfalujába toloncoltak, ahol aztán meg is alapította az  

addig még ismeretlen nazarénus vallási szektát. 4  A nazarénusokon kívül volt,  
illetve van itt gyülekezete a baptistáknak, a pünkösdistáknal , a szombatisták-
nak, a jehovistáknak és még ki tudja, hogy ki mindenki másnak  .. . 

De akárhány felekezet létezik is a faluban, az egyházi ünnepek csupáncsak  

két naptár szerint alakulnak: a keleti szertartást követ ő  görögkeleti pravoszláv  
vagу  ortodox vallásúaké, vagyis a szerbeké a Julián-naptár (a továbbiakban:  
régi); a nyugati szertartást követб  többieké, vagyis a magyaroké és a bunyevá-
coké, azaz a többi keresztyén/keresztény vallásúé pedig a Gergely-naptár (a  
továbbiakban: új) szerint. Ennek következménye, hogy a napévhez igazodó 
állandó egyházi ünnepek (így a karácsony és a karácsonytól függ ők) a pravo-
szlávoknál, vagyis a szerbeknél ma már tizenhárom napot késnek az új, a  
Gergely-naptárhoz viszonyítva, a holdévet követ б  változó ünnepek (a húsvét 
és a húsvéttól függбk) pedig a két naptár közötti id őeltolódás miatta két 
időpontban bekövetkező  tavaszi napéjegyenl őség és az azt követ б  első  hold-
tölte függvényében a ritka egybeesésekt ől eltekintve a legtöbbször egymástól 
egy vagy több héttel is eltolódnak. Következménye ennek a naptári kett бsség-
nek, hogy Pacséron kétszer van karácsony: december 2S-én a magyaroknal , és 
január 7-én (a régi naptár szerint ugyancsak december 25-én) a szerbeknek 
December 2S-én van karácsonya a számbeli kisebbségben levő  katolikus vallású 
bunyevácoknak és a nyugati szertartás szerint ünnepl ő  többi felekezet hívő inek 
is. Így háta címben megjelenő  többes szám nem a nagy- és a kiskarácsony 
(Boži ć  és Mali Boži ć) egy-egy vallásfelekezeten belül is meglevő  két ünnepére 
vonatkozik, hanem a két időszámítást követő  két nagy vallási közösség, a keleti 
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és a nyugati kereszténység egyik f őünnepének, a karácsonynak a kétszeri 
bekövetkeztére. 

Persze ezzel a nem éppen könnyen követhet ő  okfejtéssel az egyszer ű  nép 
vajmi keveset törődik. O a maga módján próbálja magyaráznia fennálló 
különbséget, a két időpontban bekövetkez ő  ünnepet, azaz a karácsonyt. A 
katolikus magyarok így: A magyarok meg a szerbek elmentek id őt fogni. A 
magyarok csizmában mentek, a szerbek bocskorban. Mikor fele útjára értek, 
sáron kelletett keresztülmenni. A szerbek bocskorban akartak átmenni, de a 
bocskor elmerült, és visszamentek lábbelit cserélni. Közben a magyarok oda-
értek, és ezért van hamarabb tizenhárom nappala magyar karácsony. 5  

Egy másik magyarázat szerint: A magyarokhoz a kis Jézuska csizmában 
igyekezett karácsonyra, és december 25-ére gond nélkül meg is érkezett, de a 
szerbekhez meg bocskorban kelt útra, és az útját álló nagy sárban elakadt, és 
csak január 6-án, miután a háromkirályok kihúzták, érkezett meg, hát ezért 
van a szerbeknél tizenhárom nappal kés őbb a karácsony. 6  

A pravoszláv szerbek pedig így: Egy szerb meg egy magyar elment Jézust 
köszönteni. Mikor mentek, akkor egy folyón kellett átmenniük. A magyar 
ment bátran, hisz đ  csizmában volt, de a szerbnek le kellett vetnie a bocskorát. 
Ezért aztán a magyar hamarabb odaért, minta szerb, és hamarabb köszöntheti 
a karácsonyt. 

Az időeltolódáson kívül azonban egymás ünnepeivel nemigen tör ődnek, és 
egymás szokásairól is csak igen keveset tudnak. A f őünnephez tartozó egyéb 
jeles napokról meg éppen keveset, vagy szinte semmit. Igy pl. a nyugati 
szertartás szerinti karácsonyi ünnepkör elsó számon tartott napja, a Mikulás 
csak a magyar és a bunyevác gyerekek számára várva várt ünnep, a keleti 
szertartás szerint ünnepl ő  szerbek erről mit sem tudnak, nekik december 6-a 
csak egy közönséges, említésre sem érdemes nap. Nem így december 19-e (ami 
a tizenhárom napos késés miatt tulajdonképpen ugyancsak december 6-a és 
náluk is Miklós, azaz) Sveti Nikola napja. Sveti Nikola (olvasd: szvéti nikola 
= Szent Miklós) azonban a szerbeknél nem a mindenkihez egyformán jóságos, 
minden jó kisgyereknek ajándékot hozó Mikulás, hanem a szentek közül talán 
a legkegyeltebb, akit a legtöbb szerb család, mint családi védszentet tisztel. 
Neve napján azoknak a családoknak, amelyeknek Szent Miklósa védszentje, 
svečarjuk, slavájukg (olvasd: szvecsár = szlava = védszentünnep) van, és 
legyenek akár a legmódosabbak vagy a legelesettebb szegények, lehet őségeik 
szerint gazdagabban vagy szerényebben, de a legbens őségesebben meg kell 
hogy ünnepeljék. Ezt kihagyni, nem megülni elképzelhetetlen. 

A szerbek a nyugati szertartás szerinti karácsonyi ünnepkör másik jeles 
napjáról, a Lucáról sem tudnak semmit. Igaz, ezt a református vallású magyarok 
sem igen ismerik, következésképp nem is tartják, nem is tisztelik. Hagyománya 
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csak a kisebb lélekszámú katolikusok között van, és a hozzá f űződő  tilalmak  
(varrni, kötni, a tyúkokat etetéskor hangosan hívni nem szabad), bájolások  

(etetéskora tyúkoknak abroncsba kell szórnia kukoricát, hogy egy helyre  

tojjanak) tбlük terjedtek tovább, váltak a református magyaroknál is csaknem  

általánosan ismertté. Így Pl.  elterjedt szokássá lett a lucabúza ültetése is. „Mire 
eljött a karácsony este, szépen a karácsonyfa alá helyezték, megnyírva, szalaggal 
átkötve ... ‚igen jól nézett ki, noha ennek — bár református házaknál is volt, 
csak azt mondhatom, hogy szokásutánzás volt — semmi jelent ősége nem volt, 
bár el se maradt". 9  A búzaültetés a pacséri szerb családoknál is szokáslÓ, igaz  

nem Luca napján, hanem december 17-én, a régi naptár szerint december 4-én, 
azaz Borbála napján, amikor is a szerbeknél általánosan elterjedt szokás szerint 
a két nap múlva (december 19-én, a régi naptár szerinti december 6-án) 
beköszöntб  Miklós-nap tiszteletére búzából varicátll főznek. A varicafбzésnek 
a régi időkben termésjósló szerepe is volt, ma inkább csak aMiklós-napi 
csemege, a koljivo (mézzel, darált dióval, mazsolával és egyebekkel ízesített 
fб tt búza) alapanyagául szolgáló búzapép elkészítése a célja, valamint az, hogy 
a tojóképesség fokozása érdekében egy keveset a baromfinak is adjanak 
belбle ... Egyébként a karácsonyra szépen kizöldel ő  búza mindhárom népnél 
a karácsony dísze: a szerbeknél a közepébe helyezett és a karácsony beköszöntét 
jelentó harangszókor meggyújtott gyertyával a karácsonyi asztal éke, a magya-
roknál és a bunyevácoknál pedig a karácsonyfa alá/elé/mellé helyezve annak 
kiegészítője. A katolikus magyaroknál régente a karácsony reggelén lenyírt 
búzaleveleket a mosdóvízbe tették, hogy a benne megmosakodók, els ősorban 
a lányok szebbek legyenek, illetve, hogy ne fájjon a szemük. A szerbeknél 
hasonló célt szolgált, sőt szolgál még manapság is a szép Piros almáról való 
mosakodás. 

A Borbála-napnak egyébként a magyaroknál (katolikusoknál, reformátu-
soknál egyaránt) az volt valamikor a hagyománya, hogy Borbála-ágat hajtat-
tak. 12  Ez abból állt, hogy cseresznye- vagy meggyfaágat vágtak le, azt vízbe 
tették, hogy karácsonyra kihajt-e. Ha igen, akkor jó termésre lehetett számí-
tani. A reformátusoknál Luca napján kellett a kivirágoztatásra szánt gallyat 
leszakítani, méghozzá kizárólagosan csak foggal. 13  

Ám ahogyan a keleti szertartás szerint ünnepl ő  szerbek nem tudnak semmit 
a nyugati szertartás szerinti, azaz a „magyar" Mikulásról, Lucáról, a magyarok 
sem tudják, hogy a szerbek, de még a nyugati szertartás szerint ünnepl ő  
katolikus bunyevácok is a karácsony el ő tti második vasárnapon matericát  
(materire =anyák napja), a karácsony el б tti vasárnapon pedig očevit ünne-
pelnek (očevi =apák napja). A szokás lényege, hogy anyák napján (materire),  

pontosabban az anyák napját megel őző  este, miután a csillagok megjelennek  
az égen, a gyerekek nagy ügyesen odak đtik az anyjuk, öreganyjuk lábát a  
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székhez vagy az asztalhoz, és addig el nem oldják, amíg az odakötözött  

valamicske ajándékkal (pénzzel, dióval) meg nem váltja a szabadulását. Az  

ünnep alkalmából az anyákat, illetve egy héttel kés бbb az apákat minden  
családtag, illetve mindenki, aki a házba lép, köszönti. Némelyek alkalmi  

versikét is mondanak:  

Dobro veče, gazdarice,  
Čestitamo materice.  
Mi smo došli preko mora  

da nam date mali ora,  
mali ora i rakije . . .  
eto božić  kod kapije.  

Jб  estét, gazdasszony,  
Köszöntünk anyák napján.  
A tengeren túlról jöttünk,  

hogy egy kis diót kérjünk,  
egy kis diót meg pálinkát .. .  
itt a karácsony a kapuk el ő tt.  

Érdekes színfoltja az anyák napi hagyományoknak az els ő  anyák napi szokás  
(prve materice). Azok a rokonok, akik az újasszony lakodalmában jelen voltak,  
az új szerepkörbe került fiatalasszonyt a házasságkötése utáni els ő  anyák napja  
alkalmából nemcsak köszöntik, de kötelez ően meg is ajáПdékozzák. 1 a  

A bunyevácoknál is él ez a bens őséges és családi melegséget árasztó szép  

szokás, de náluk nincs szokásban az ajándékozást megel őzđ  lábkötözés, és az  
elsó anyák napját ünnepl б  fiatalasszonyhoz sem a rokonok mennek, hanem a  
fiatalasszony megy az, anyjához, anyósához, köszönti őket, akik a viszontkö-
szöntés mellett kötelezően meg is ajándékozzák. 1s  

Az ünnepkör legfontosabb része mindhárom népnél és valamennyi feleke-
zetnél maga a karácsony (szerbül, bunyevácul Božić). Kezdбdik mindhárom  
népnél a karácsony előtti napon, amelyet a magyarok (reformátusok, katoli-
kusok) karácsony böjtjének vagy karácsony szombatjának, a szerbek, bunyevá-
cok pedig Badnji dannak neveznek. Komolyabb munkát ezen a napon már  

nem végeznek/végeztek. Az asszonyok dolga mindhárom népnél a sütés-főzés,  
a férfiaké a kinti tevés-vevés, udvartakarítás, istálló, 61 rendbetevése, az állatok  

ellátása, megetetése. Amikor mindennel elkészültek, a római katolikus bu-
nyevácok és magyarok, illetve a pravoszláv szerbek még a II. világháború utáni  

években is (úgy az 5U-es évek elejéig, derekáig) a betlehemi istálló emlékére  

szalmát vittek be a szobába, és a szoba földjén jó vastagon elterítették. Ez  

elsősorban a férfiak dolga volt, de kivételesen n őkre, elsősorban az édesanyára  
is hárulhatott, sőt a bunyevácoknál a gyerekek vitték be a szalmát, miközben  

a szülök az asztal mellett ülve várták őket, és amikor beléptek és köszöntötték  
a karácsonyt, búzát szórtak rájuk. 1б  A szerbeknél is szokás volt búzát szórni  

a házbeliekre. Mindenki igyekezett minél több szem búzát elkapni, mert a  

hiedelem szerint ki ahány szemet elkapott, annyi évet élt még. Egy másik  

szokás a szerbeknél, hogy a szalmavivő , miután bevitte és elterítette a szalmát,  



1444 	 HÍD  

leguggolt és kotlós módjára kotyogni kezdett, a többiek pedig a kiscsirkéket 
utánozva csipogtak, hogy a tyúkok id бben elkotoljonak és jól keltsenek. Néhol 
(elsősorban a katolikusoknál) szokás volt az is, hogy miközben a gyerekek a 
szalmaterítéssel voltak elfoglalva, az édesapa észrevétlenül, a kisebb gyerme-
kek elő tt teljes titokban néhány marék diót dobott az ajtóra, amelyr ől azok a  
szoba belseje felé pattanva a szül ők sugallatára a kicsikben azt a hitet ébresz-
tették, hogy a diót az angyalok dobálják a szobába az ajtón keresztül. A szalmából  

néhol a karácsonyi asztal alatt kis jászolszer űséget is kialakítottak az esetle-
gesen odalátogató Kisjézus számára. Volt, ahol a beterített szalmán aludt az 
egész család, de a gyerekek különösképpen élvezték a szalmán való hempergést. 
A karácsonyi szalmát legkorábban a pravoszláv szerbek és a katolikus bunye-
vácok vitték ki, már karácsony harmadik napján. A katolikus magyaroknál 
azonban csak az ünnepkört záró vízkereszt napján, azaz január 6-án. 17  

Régente a karácsony elő tti nap (december 24./január 6.) mind a görögke-
letiek, mind a római katolikusok számára szigorú böjtnek számított, és az 
ünnep, az ünneplés valóságos kezdetét jelent ő  karácsonyi vacsora el őtt a 
gyerekeken kívül nem is ettek semmit, legfeljebb amikor kisült a vajjal készült 
böjtös fonatos kalács, a bukta, a szerbeknél pedig az ugyancsak böjtös pogácsa 
(posna pogača), abból egyet-kett ő t. A férfiak ezt különösképpen nem is bánták, 
mert amíg nem ehettek, addig szívesen teljesített karácsonyböjti „kötelesség-
ként" a karácsonyi mézes pálinkát (medena rakija) kortyintgatták. A karácsonyi 
vacsora is még meglehet đsen „böjtös" volt. Etelei, kellékei a méz, a dió, a 
fokhagyma, az alma, a bableves és a mákos tészta, kiegészít ői a különféle 
kalácsok, kompótok (els ősorban aszalt szilvából), befő ttek. Mindezt a gondo-
san megterített karácsonyi asztalról fogyasztották. A pravoszláv szerbeknél 
kötelezően kilencféle ételt kellett fogyasztani. Italként a férfiak napközben —
ahogy már említettem is — pálinkát (leginkább mézes pálinkát), vacsora után 
pedig bort, elsősorban (a szerbeknél pedig kizárólagosan) vörösbort iszogattak. 

A karácsonyi asztal elkészítése igen változatos volt. Amiben mindhárom 
felekezet szokásai megegyeztek, hogy az asztalt igencsak kézzel hímzett fehér 
abrosszal terítették 11, amely abroszt más célra és más alkalmakkor nem is 
igen használták. (Voltak katolikus házak, amelyekben az abrosz alá néhány 
szál szalma is került az asztalra, de ez nem volt általános szokás.) A pravo-
szlávoknál és a katolikusoknál a karácsonyi asztal kötelez ő  tartozéka volt a 
nagy kelt karácsonyi kalács (božiéni kolac~ , amelyet leginkább kerekre vagy 
oválisra fontak meg olyképpen, hogy a kalács peremét különféle alakzatok, 
leginkább kotlósra és kiscsirkékre vagy kismadarakra emlékeztet đ  fonatok 
díszítették. A karácsonyi nagykalácsra egy almát, pár szem diót és aszalt szilvát, 
az asztal alá szakajtóba (szerbül: saćura, bunyevácul: kotarica) mindenféle 
szénából (muhar, here) és szalmából kötött kévét, továbbá egy-egy marék 
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gabonamagvat (búzát, árpát, zabot, rizst) és kukoricaszemet helyeztek. A 
szerbeknél az asztalra is került egy tányér vagy tálka búza, és abba egy szál 
gyertya, amelyet a karácsony eljövetelét jelz ő  harangszóra meggyújtottak. (A 
gyertyagyújtásnál csak a gyertyaoltás szertartása volt jelent ősebb pillanat. A 
gyertyaoltást karácsonykora gyertyalángra szórt búzával végezték, és izgatottan 
lesték, hogy kire száll a füstje, mert a hiedelem szerint, akire az eloltott gyertya 
füstje szállt, az a következ ő  évben várhatta a halálát. 18) A karácsonyi asztalt 
bazsalikomszál (bosiljak) vagy bazsalikomcsokor (bosiljka ča) is díszítette, hisz 
a szerbeknél még manapság sincs szokásban a karácsonyfa-állítás. Feny ő  
karácsonyfát a reformátusoknál és a katolikusoknál is inkább csak a XX. 
század negyvenes éveit đ l kezdtek állítani, azt megelőzően különféle ágakból 19  
kötöztek maguknak karácsonyfát. Úgy vélem, ennek az emlékét őrzi, hogy a 
pacséri bunyevácoknál a karácsonyfának még manapság is božićna grana (ka-
rácsonyi ág) a neve. 

Karácsonyesti szokás volta karácsonyi köszöntés is. Ez mind a szerbeknél, 
mind a magyaroknál, mind a bunyevácoknál nagyjából hasonlóképpen történt. 
Igaz, ez utóbbiak, mármint a katolikus magyarok és bunyevácok nemcsak 
karácsony este jártak, hanem egész advent alatt, ezzel szemben a szerbek csak 
három nap: karácsony estéjén, valamint karácsony els ő  és második napján. 
Tizenéves gyerekek összeálltak, és ketten-hárman kifordított subába (szerbül 
opaklija) burkolózva fejükön szintúgy kifordított bárányb đr sapkával, más 
ketten fehér ingbe és fehér alsószoknyába öltözve fejükön püspöksüvegre 
emlékeztet ő  papírzacskóval a maguk által összeeszkábált templom .alakú bet-
lehemet (a szerbeknél a betlehemnek vertep, a betlehemes játék szerepl őjének, 
azaz a betlehemesnek pedig verteparoš volta neve), szóval a templom alakú 
betlehemet hordozva járták az utcákat, és ahol világosságot láttak, oda bekö-
szöntek, és engedélyt kértek a j б  előre begyakorolt betlehemes játék el őadá-
sára. Ez leginkábba születés körülményeit megelevenít ő  párbeszédes jelenet 
előadásából és néhány jellegzetes karácsonyi ének (a magyaroknál leginkább 
a Mennyb ől az angyal, a Csordapásztorok, a szerbeknél a Ruždestvo tvoje Hriste, 
Bože naš) eléneklésébő l állt. A szerbeknél az angyalok helyett királyok (szerbül 
carevi) szerepeltek, a betlehemet is négy király vitte: Gáspár, Menyhért, Bol-
dizsár és Heródes (azaz Car Gašpar, Melhior, Yaltazar és Irod), és befejezés-
képpen az egyik pásztor (szerbül pastir) rigmust is mondott: 

Hristos se rodi, ja vam velim  
I svako vam dobro želim. 
E kad smo se našli vaki 
U vas, milom Bogu slava, 
Družinica živa, zdrava. 

Megszületett Krisztus, mondom néktek, 
És minden jбt kívánok nektek. 
És ha már így összejöttünk 
Itt maguknál, Istennek hála, 
A közösség él és virul, egészséges, 
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Киćа  vam je dupke puna, 
Topla soba i furuпa, 
Na ražnji je pečenica, 
U odžaku devenica,  
A u džepu mnogo para, 
Puno para i dinara, 
Domaćin je kadar bio, 
Sve vas redom ponovio,  
Svakom ruho i о6иси , 
Pozlatio celu kuću. 
E al svudan nije tako, 
Ima gde je naopako, 
Gde je ku ća prazna, hladna, 
A dečica bosa, gladna, 
Ima daka siromaha 
Koji vili knjigu, školu, 
Al nemaju opanaka, 
Al zima je ci ča jaka. 
Ja se, Srpče, evo nadoh, 
P0 domove redom zadoh, 
Ротоć  molim za sirotu . . . 
Obradujte siromaha, 
Vredna Srba, dobra daka, 
Te za dobro sviju nas, 
Rodio se Hristos spas. 20  

A ház is dugig tele,  
Meleg a szoba és a kemence,  
Nyárson a pecsenye,  
Kéményben a töltelékek,  
A zsebekben rengeteg pénz,  
Teli parával és dinárral,  
A gazda is derék volt,  
Valamennyiüket megújította,  
Mindenkinek ruhát és lábbelit,  
Az egész házat bearanyozta.  
De nincs ez mindenhol így,  
Van, ahol minden fordítva van,  
Ahol a ház üres, hideg,  
A kisgyerekek mezítlábasak, éhesek,  

Vannak szegény diákok,  
Akik szeretik az iskolát és a könyvet,  
De nincs bocskoruk,  
A tél pedig nagyon hideg.  
Íme, szerbem, én itt vagyok,  
A házakat sorra járom,  
Segélyt kérek a szegénynek .. .  
Örvendeztessétek meg, szegényt,  

A szorgalmas szerbet, a jó diákot,  
Hisz valamennyiünk javára  
Született meg a megváltó Krisztus.  

Teljesítményükért a háziaktól ajándékot kaptak: leginkább pár szem diót,  

egy-két almát, fügét, néhol kalácsot vagy valamicske pénzt. A „keresményt" a  

vállalkozás befejeztével egymás között testvériesen elosztották.  

A reformátusoknál a betlehemezés helyett a kántálás volt szokásban. Náluk  
a tizenéves iskolás gyerekek négyes-ötös csoportjai kántálni jártak. Ez abból  
állt, hogy a köszöntők karácsony este (majd másodízben szilvesztereste), ahol  

lámpavilágot láttak, oda beköszöntek, és engedélyt kértek egypár karácsonyi  
ének „elmondására", eléneklésére. (A szokásos engedélyt kér ő  formula szövege:  
„Szerencsés j б  estét kívánunk, elgyöttünk karácsony els ő  estéjin, hogy egypár  
verséneket elmondjunk, ha kigyelmetek meghallgatnák. Mondjuk-i?" 21) Az  
igenlő  válasz után kint az utcán, a gyéren világító ablak alatt, sokszor dermeszt ő  
hidegben rákezdték:  
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Krisztus urunknak áldott születésén 
Angyali verset mondjunk: 
Szent ünnepén, mely Betlehemnek mezejében 
Régen zengett ekképpen: 
Dicsőség magasságban az Istennek 
Békesség légyen földön az embereknek 
És jóakarat mindenféle népnek és nemzetségnek. 

Ezután a rigmust mondó el đre lépett és elmondta, hogy  

Ma tetszett fel Báránynak ragyogó csillaga, 
Mely fényességében már régen villoga, 
Ma nyílt ki els őnek jó szagú virága, 
Ma gyümölcsözött fel Dávid száraz ága, 
Midőn Isten fia a testbe öltözött, 
Kit a Sz űг  Mária pólyába kötözött, 
Isten, ember között igen megütközött. 
Kívánom, a Jézus titeket szeressen, 
Ez árnyékvilágban sokáig éltessen, 
Tiszta szívbül, szeretetbül ezt kívánjul dix. 22  

Volt, hogy az ének szövege a 274. dicséret (Krisztus urunknak áldott szüle-
tésén ...) szövegével volt azonos, majd utána a köszönt ő  rigmus így hangzott:  

Mosolygás az ajkon, mosoly a szemekben, 
Itt van má, itt van má karácsony estéje.  
Ó, te jó Jézuska, menj el házról házra, 
Vigasztald az árvát, segíts a szegényen, 
Őket megáldjad, 
Legyen áldás, békesség az egész világban, 
Tiszta szívbül, szeretetbül ezt kívánjul di х  23 

Talán a református magyar gyerekek használta formula: a „mongyuk-i" volt  
hatással a pacséri katolikus bunyevácok szóhasználatára, mert náluk a betle-
hemesek neve: „monđukaši" (olvasd: mongyukási).  

Karácsony napja (december 25., ill. január 7.) voltaképpen még ma is a  

karácsonyi ünnepkör legfontosabb napja és mind a nyugati, mind a keleti  

liturgiát követđ  keresztény/keresztyén hívek legnagyobb ünnepe. Szokásokban,  

hiedelmekben azonban már szegényebb (legalábbis a nyugati liturgiát követ ő  
magyaroknál, bunyevácoknál), mint az előtte való karácsony szombatja. Ka- 
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rácsonykor a magyarok és a bunyevácok (reformátusok, katolikusok egyaránt) 
már szinte csak ünnepelnek. Régen esetleg azt is figyelték, hogy a Borbála, 
illetve a Luca estéjén vízbe állított cseresznye-, illetve meggyfaág kivirágzik-e. 

Nem így a szerbek. Karácsony reggelén a házigazda (domaćin) elsб  dolga-
ként körbejárja az udvart, megnézi, köszönti és ellátja a jószágokat, a házi-
asszony (doma ćica) pedig kiadja a baromfinak a Borbála (Marica)-napi fő tt  
búzából (varicából) erre az alkalomra félretett maradékot. Ezt követben a  
reggeli mosakodás szertartásához kezdenek. A gazda beviszi a házba az aznap  
reggel fölhúzott els ő  vödör vizet, a vízbe egy nagyon szép és egészséges Piros  
almát tesz, és arról mosakszanak, hogy olyan szépek és egészségesek legyenek,  
minta vízbe helyezett alma. Reggeliznek (sült kolbász, hurka, fonatos kalács  
— zdravlje kola č  =egészségkalácsa neve — ,  kenyeret ugyanis az ünnepek alatt  
nem esznek), majd azt követ ően a háziasszony az ebéd, illetve a karácsonyi  
béles (rétes), a česnica készítéséhez kezd. A bélest általában dióval és mazso-
lával ízesíti, de a karácsonyi béles töltelékébe három darab fémpénzt is tesz.  
A karácsonyi ebéd során, amikor a béles fogyasztására kerül a sor, nagy  
izgalommal lesik, hogy ki lesz a szerencsés, akinek a bélesb бl éppen olyan  
darab jut, amelyben pénz is van. (A katolikusoknál hasonló izgalommal jár a  
Luca-esti lucapogácsába rejtett fémpénz megtalálása.) Ebéd utána legények  
lóra ülnek, a templomkertben összegyülekeznek, és lovaikat trappoltatva  
hangos kiabálással, hujjogással járják az utcákat, zargatják, kergetik, majd a faluból 
kiűzik a böjtöt (vijaju kiselicu). Az utcákat járva a lányos házakhoz is betérnek, 
ahol a nagylányok már várnak rájuk és kaláccsal, itallal kínálják бket. 24  

Általános tilalom volt mindhárom felekezetnél, hogy karácsony els б  és 
másnapján nem volt szabad takarítani: a szobát fölsöpörni (igaz, ezt a beterített 
szalma miatt nem is nagyon lehetett volna) és a karácsonyi asztalt lerázni (a 
morzsát is csak az abrosz mozgatásával, rázogatásával volt szabad az asztal 
egyik vége/sarka felé összerázogatni, de nem lerázni). Harmadnap aztán ez a 
tilalom megszűnt. A szerbek és a bunyevácok a szalmát kivitték, a szobát 
fölsöpörték, az asztalt pedig mindhárom felekezetnél letakarították, és az 
ünnepek alatt összegyülemlett morzsát a baromfinak kiszórták. A szoba fel-
söpréséhez a szerbeknél a következi hiedelem is f űzбdött: Ha nagylány van 
a háznál, és kíváncsi a j бvendбbelije nevére, háromszor fel kell hogy söpörje 
a szobát, és mindhárom söprés szemetét egy lapátra kell hogy rásöpörje, majd 
kint az udvaron rá kell hogy álljon a lapátra, és türelmesen kell hallgatóznia, 
amilyen férfinevet hall eliször, olyan nev ű  lesz a jбvendбbelije. 25  (A katoli-
kusoknál ilyen férjjósló ereje a lucacéduláknak van. Luca estéjén ugyanis 
tizenhárom cédulára tizenhárom férfinevet kellett fölírni, majd a cédulákból 
egyet-egyet mindennap eldobni, de úgy, hogy a rajta levi nevet nem volt 
szabad megnézni, és amelyik név a karácsonyra maradt utolsó cédulán 
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szerepelt, olyan nevű  férjet remélhetett magának a jövend őbelijére igen-igen  
kíváncsi nagylány. 26  

A karácsony utáni negyedik napon, december 28-án van aprószentek napja.  
A szerbeknek, már ti. a pravoszlávoknak nem jelent semmit, de a katolikusok  
és a reformátusok valamikor nagyon is számon tartották, ugyanis ezen a napon  
a fiúgyerekek sorra járták az ismerds lányos házakat, és vesszdvel megcsap-
kodták, megsuprikálták/-suplikálták a kislányokat, miközben azt mondogatták:  
Kilíses ne legyél. (A bunyevácok a napot is és a suprikálókat is šibarinak  
mondták.) A suprikálásnak egyik adatközl őm27  visszaemlékezése szerint az is  
célja volt, hogy a lányokból ki űzze a rosszat.  

Ujév elбestéjén, azaz szilvesztereste, akárcsak karácsonyeste, a református  
gyerekek ismét köszönteni jártak. A köszönt бk 2-3 fős csoportjai újra felke-
resték a kivilágított ablakú házakat, és ahol a beköszönt őjükre igenlб  választ  
kaptak, rákezdték a 178. dicséret szövegét: Ez esztend őt megáldjad ... ,  majd  
befejeztével a csoportvezet б  elmondta az újévi köszönt б t is:  

Bor, búza, békesség szálljon házatokra,  
Ez új esztendőben minden jószágtokra,  
Adjon Isten áldást táplálkozástokra,  
Virrasszon fel az Úr a holnapi napra,  
Tiszta szívbül, szeretetbül ezt kívánjuk. Dix. 28  

Valamikor újév elбestéjén faluszerte elterjedt szokás volta karbiddal való  
durrogtatás, zajkeltés, ebben a reformátusokon kívül kivették részüket a ka-
tolikus suttyók is, magyarok, bunyevácok egyaránt, s đt a szerb kamaszok is,  
hisz 6k az újévet kétszer ünnepelték, január 1-jén a polgárit, vagyis a hivatalos  
idбszámítás szerintit, és január 14-én az бsit, a hagyományost, vagyis az  
egyházit. Máig tiszteletben tartott szokásaik, hagyományaik is ehhez az utób-
bihoz fűzбdnek.  

Újév napját, amely nekünk, az új naptár szerint számoló katolikusoknak,  
reformátusoknak és a többieknek január 1-jén, a régi naptár szerint élб  pra-
voszlávoknak pedig január 14-én van, a régiek jobbára csak kiskarácsonynak  
(a szerbek, bunyevácok Mali Božićnak) emlegették. Régen katolikusoknál,  
pravoszlávoknál ekkor került az asztalra a karácsonyra kisült kisebbik fonatos  
kalács. Ennek feltörése, elfogyasztása a pravoszlávoknál különös szertartással  
járt. Az apa megtörte, de mielб tt kiosztotta volna, az egyik darabjában egy kis  
lyukat vájt, abba (kötelez đen) vörösbort töltött, és a családtagoknak adta,  
akik, miközben az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében keresztet  
vetettek magukra, megcsókolták a kalácsot. 29  Az ünnepi asztalon most is  
meggyújtották a búzába állított gyertyát, akárcsak karácsonykor, de az eloltása  
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most nem búzával történt, mint karácsonykor, hanem vörösborral. A füst 
terjedési irányára most is nagyon figyeltek, mert hitük szerint, akire szállt az 
újévi gyertya füstje, az hamarosan meghalt. 30  Más családoknál meg az volt a 
szokás, hogy frissen kovászolt kelt kalácsot, ún. vasilicát sütöttek, amelyet 
aztán Piros pántlikával átkötve helyeztek az asztalra. 31  

A reformátusoknál valamikor annak volt hagyománya, hogy az újévi rétes 
már elnyújthatatlan végét összegyúrták pogácsának, és ahányan voltak a csa-
ládban, annyi pogácsát szaggattak bel őle: ,,... akkor vót tollsepr ű , s abbul 
vett ki tollat és abba a nyers tésztába beleszúrta. Akkor azt megjegyezte, hogy 
ez a tijed, ez az enyim, ez. . .‚ ahányan vótunk, annyi pogácsát csipát, akkor 
mindegyikbe szúrta ezt a tollat. Akkor én kérdeztem, hogy hát most mi lesz 
evvel. Aszongya, betesszük a kemencébe, osz ammejik egíszen leperkálódik, 
az hal meg leghamarább. Hát, mondom, mind leperkálódik a tüzes kemencébe. 
És vót, hogy nem perkálódott meg. Vб t, amejjik meg télleg leperkálódott". 32  

Vízkereszthez, azaz a karácsonyi ünnepkört záró január 6-óhoz (a pravoszláv 
szerbek ezt január 19-én ünneplik, és Yodicének nevezik) jobbára már csak 
az egyházi szertartások fűződnek. Népi hagyomány, hogy a reformátusok, 
katolikusok ekkor bontják le a karácsonyfát, ekkor adják ki a baromfinak a 
karácsonyi lucabúzát, valamikor pedig a katolikus magyarok ekkor vitték ki 
a karácsony böjtjén bevitt karácsonyi szalmát is. Az ünnepeknek vége lett, 
kezdődtek, kezdődhettek a szürke hétköznapok. 

Áttekintve a karácsonyi ünnepkör Pacséron tapasztalható eseményeit, be 
kell hogy lássuk: a Pacséron jelen lév ő  kétféle kereszténység (nyugati és keleti) 
kétféle kultúrája az egymás mellett élés kétszáz éve alatt nemigen hatott 
egymásra, a kapun belül mindenki élte, szívósan őrizte a magáét. 
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cserélni szentségtörésnek számít, és talán még azzal a veszéllyel is járna, hogy az 
elhagyott szint bosszút állna, a családot, illetve tagjait a jöv őben a támogatás, a segítés 
helyett gáncsolná, előmenetelében, gyarapodásában akadályozná. A véd őszent napja 
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9  Markus Lajos (1907) református vallású pacséri lakos közlése. (A továbbiakban: 
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másnapján nem, csak a harmadik napon, azaz Miklós napján lehet kóstolgatni, ezt a 
következő  mondókával érzékeltetik: 
Varice van ,  Varicák főzik, (Varica/Boriska napja dec. 4. az új naptár szerint dec. 17-e) 
Savice slade, Szavicák édesítik, (Savira/Szávácska napja dec. 5., azaz az új szerinti dec. 
18-a)  
Sveti Nikola kusi. Szent Miklós kóstolja. (Nikola/Miklбs napja dec. 6., azaz dec. 19-e) 

12  Csipakné 
13 Oross Jánosné Ónodi Zsuzsánna (1898) református vallású pacséri lakos. (A továb-

biakban: Orossné) 
14  Preradovi č  Milena (1922) görögkeleti vallású, szerb nemzetiségii pacséri lakos közlése 
15  Stantić  Luca (1932) és Matkovi č  Franjo (1932) rбmai katolikus vallású, bunyevác 

nemzetiségű  pacséri lakos közlése 
16  Stantič  Luca (1932) bunyevác nemzetiség ű , római katolikus vallású pacséri lakos 
17  Cindel János (1939) rlmai katolikus vallású pacséri lakos közlése 
18 Stojšić  Spasoje és felesége, Kolari č  Jelena közlése alapján. Mindketten pacséri szüle-

tésű  (1932) görögkeleti vallású helybeli lakosok.  
19  Leginkább ragácsa- vagy ahogyan a köznyelvben ismerik: koronaakác-, azaz gledícsia-

ágbб l.  
20 Seševič  Branko görögkeleti vallású szerb nemzetiségii pacséri lakos közlése, aki álta-

lános iskolás korában maga is járt köszönteni az 1970-es években. 
21  Markus Lajos (1907) és Kiss József (1902) református vallású pacséri lakos közlése  
22  Ugyanők 
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23 Ugyanők 
24 Többek (Preradovič  Milena, Vidić  Nadica, Stojšič  Spasoje, Kolarić  Jelena, Mostarski 

Živka, Cvrkušič  Jovica és Berberi č  Radmila) visszaemlékezése alapján. 
25 Koralič  Jelena (1932) görögkeleti vallású, szerb nemzetiség ű  pacséri lakos közlése. 

(A továbbiakban Kolari č  Jelena) 
26 Stantič  Luca római katolikus vallású, bunyevác nemzetiség ű , pacséri születésíl(1932) 

helybeli lakos, aki elmondása szerint nagylány korában igen sokszor kipróbálta a 
férjjóslásnak ezt a praktikáját is, de mindhiába, mert a mai napig pártában maradt. 

27  Csipakné 
28 Markus Lajos és Orossné 
29 Vidič  Nadica (1919) görögkeleti vallású, szerb nemzetiség ű  pacséri lakos közlése 
30 Kolarič  Jelena 
31 Kolarič  Jelena 
32 Orossné 



A MINDENNAPOK VALLÁSOSSÁGA 
KUPUSZINÁN 

SILLING ISTVÁN 

A rámai katolikus ünnepek, a vasárnapok, valamint a családnak vagy 
közösségnek hivatalossá vált ünnepei (esküvő , keresztelő) liturgikus rendjét 
tisztelő  és betartó, hagyományápoló bácskai Kupuszinán a templomon, mint 
a hivatalos liturgia szakrális terén kívül is számtalan alkalma nyílik a hív ő  
embernek vallása gyakorlására. Az emberek közötti legegyszer űbb kommuni-
kációs kapcsolattól a hosszan elnyúló, napokig, hetekig, hónapokig vagy egy 
életen át tartó böjtig, fogadalmakig, a gyermeknevelés hosszú éveiig sok 
megélési lehetősége van a vallásgyakorlásnak és ezáltal a vallási néphagyomány 
átörökítésének is. 

A mindennapi, vagy más szóval hétköznapi vallásosság legelterjedtebb 
mozzanata a keresztvetés, mely valójában maga is ima, imával párosuló gesz-
tussor. Az imádkozás el ő tt és után történ ő  keresztvetés az imádkozásnak, mint 
vallásos cselekedetnek a része. Valószín űleg ez a leggyakoribb alkalma a 
keresztvetésnek. Azonban a szakrális terek, keresztek, szobrok, kápolnák, 
templom, kálvária el ő tt történő  elhaladás is keresztvetésre buzdítja a kupu-
szinai asszonyokat. A férfiakat kevésbé. De a vallási hagyományokat megtartó 
férfiak is éppúgy becsül ői és tisztelő i a szakrális emlékeknek, csakhogy ők 
kalapjuk, sapkájuk, fejfed őjük megemelésével és a magyar nyelvterület kato-
likus részén mindenütt szokásos köszönéssel: Dicsértessék a Jézus Krisztus 
mondásával tisztelegnek. Ugyanez vonatkozik a temet ő  területére történ ő  
belépéskor is. 

Szenteltvízbe mártott ujjaival keresztet vet magára a hagyomány őrző  család 
minden tagja, mielőtt aludni térne. 

Keresztet vetnek a kenyérre is, miel ő tt megszegnék. Szegés utána kést nem 
hagyják élével az asztalon, sem másutt, mert belelép a Jézuska. Evés el ő tt 



1454 	 HÍD 

szokás az imádkozás, ám aki nem imádkozik, az legalább keresztet vet magára.  
Utcán, illetve a templomon kívül az 0ltárisztentséggel való találkozáskor le  
kell térdelni, és keresztet kell vetni. Ez a ma már egyre ritkább gyakorlat  
leginkább akkor történt, amikor beteghez hívták a papot, hogy lássa el utolsó  
kenettel, a betegek szentségével. Napjainkban gépkocsin érkezik a papa beteg  
házához, így a járókelők nem is tudják, hogy mikor halad el el őttük az  
Oltáriszentség. Temetési menettel való találkozáskor ugyancsak megálltak az  
emberek, megállították a szekereket, a férfiak levették kalapjukat, a n ők  
keresztet vetettek. Az utolsó tiszteletadáson kívül itt mára ravatalon meg-
szentelt halottnak kijáró tiszteletadás is megnyilvánul. Ha véletlenül lakodalmi  
menet találkozott temetési menettel, akkora muzsikusok elhallgattak, a vidám  
társaság csendben várta meg, hogy a gyászolók elhaladjanak. Amerre a temetési  
menet ment, arrafelé a kocsmák, más üzletek ajtaját is egy rövid id бre becsuk-
ták. Ez ma már nem része a kupuszinai népi vallásosságnak, hiszen a temet бbeli  
ravatalozókápolna megépítése óta nincs temetési menet a faluban.  

A köszönés, mint már említettem, az emberek közötti kapcsolatteremtés  
elsó jele. Az utcán egymással találkozók közül a fiatalabb —akár férfi, akár  
nő  — köszönt előre Dicsértessék a Jézus Krisztus mondással, vagy rövidebben  
Dicsértessékkel. Erre az idбsebb fogadta a köszönést: Mindörökké amurén, vagy  
csak Mindörökké. A néprajzi szakirodalom számon tartja — a magyarok ilyen  
köszönése mellett a hasonló lengyel szokást —, s ennek kiegészítésére el kell  
mondanom, hogy a bácskai horvátok, bunyevácok, sokácok (lévén ók mind-
annyian rámai katolikusok) hasonló módon köszönnek a maguk nyelvén.  
Kupuszinán ez a köszönési mód utcán már alig hallható, pedig harminc—negy-
ven évvel ezelőtt még a zsémbesebb öregek hangosan megfeddték a nem  
köszönőket akár szidalmazással, a szüleik nevelési módját emlegetve, akár  
azzal, hogy ók maguk jб  hangosan, hogy más is hallja, ráköszöntek a nem  
köszönő  fiatalra, aki erre mindenképpen elszégyellte magát. És ez nem tarto-
zott a személyiségjogok megsértésének körébe, csupán a helyes gyereknevelés  
feladatai közé. A köszönések közül férfiak még használják az Adjisten!, rit-
kábban Adjonisten! köszönésformulát, amire a válasz is Adjisten!, vagy csak  
elvétve Fogadjisten!  

A házba belépő  bárhonnan érkező  házbeli, avagy idegen mindig az említett  
Dicsértessék a Jézus Krisztus! köszönéssel üdvözölte az otthonlev őket. A válasz  
a már említett volt. Templomból hazatér ő  ember a házbelieket még ma is  
több helyen a következ őképpen köszönti: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Része  
legyen a szentmisében annak is, aki nem volt.', amire a válasz: Mindörökké  
amurén. Engedje az Isten! Amikor valaki elmegy a háztól, akkor az Isten áldjon  
meg! köszönéssel távozik, amire az ottmaradók szintén Isten áldjon meg!  
jókívánsággal válaszolnak. A háztól távozó halottnak is ezt mondják: Isten  
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áldjon meg! Szerencsés utat!, s ebben az utolsó útjára indulók kísérik ki olyan  

kívánsággal, hogy jб  helyre kerüljön, vagyis a mennyországban legyen helye a  

lelkének!  
Ha mára halottól való búcsúzást említettem, szólnom kell az alamizsnál-

kodásról, mint a vallási néphagyomány egyik elemér ől. Kupuszinán a halott  
után maradó ruhákból mindig adnak szegényebb embereknek, vagy ha nem is  

szegényebbnek, akkor a ruhadarabokat viselni tudó személyeknek (egyre ke-
vesebb a népviseletben járó asszony, s ezért már-már nincs is kinek adomá-
nyozni az elhunyt nő  után maradt ruhadarabokat). Nem a vallás, hanem a  

néphit szerint, ha a házbeliek a nemrég elhunyttal álmodnak, akkor az azt  

jelenti, hogy az elhunytnak még bolyong a lelke, s ezt úgy lehet megnyugtatni,  

hogy a ruháiból szét kell osztani, vagy pedig miel őbb misét szolgáltatni lelke  
üdvéért.  

Kötelező  alamizsnálkodási alkalomnak tartják Kupuszinán a Szállást kereső  
Szentcsalád kilencedet befogadó ház asszonyának kötelességét, hogy karácsony  
elбtt egy-egy rászorulóbb családot élelemmel megsegítsen. El ő  szokás ez még  
a faluban. Ugyancsak illetlen dolognak tartják, ha szenteste a karácsonykö-
szöntők közül bárkit is elküldenek. Az év közben a házba betér ő  koldusoknak  
is mindenhol adnak kisebb-nagyobb alamizsnát: tojást, krumplit, hagymát, egy  
tányér levest, egy-két szelet kalácsot, pár dinárt stb. Régen mindenszentek  

délutánján a temet ő  bejáratánál sok koldus, jobbára apatini cigány kéreget ő  
ült s könyöradományt kért. Aprópénzt volt szokás adni ezeknek a rászorulóknak.  

A népi vallásosság leggyakoribb mindennapi formája ma is az imádkozás,  
az Istenhez való fordulás, a vele való kommunikáció. Az imádkozás alkalma  
leginkább a lefekvés el бtti, s ilyenkor hosszabban imádkozik a vallásos ember;  

azután a reggeli imádkozás, valamint amikor a reggeli, déli vagy az esti  

harangszót hallja. Legtöbben a miatyánkot, az üdvözlégyet — fő leg ha a rózsa-
füzéres társulat tagja az illet б  —, az úrangyalát imádkozzák. Ha a mezőn  
meghallják a harangszót, akkor figyelnek, hogy hogyan szól. Ha halottra  

harangoznak, akkor az Isten nyugosztalja! kívánsággal veszik tudomásul a hírt.  
Ha az úrangyalára szólít a harangszó, akkor abbahagyják a munkát, felállnak,  

keresztet vetnek, s elimádkozzák azt. De Kupuszina az archaikus népi imád-
ságokat tudókról is ismert a néprajzkutatók között. Err ő l a témáról szóltam  
már elбző  könyveimben, s most csupán néhány újabban hallott, s az imádko-
zással kapcsolatos hagyományról teszek említést. Volt eset, hogy a határ távoli  

részébe ment dolgozni a család, s az asszony nem szállt fel a szekérre, hanem  

úgy vezekelt, hogy végig gyalog ment, s közben magában a rózsafüzért imád-
kozta, s az ujjain számolta a tizedeket. A néphit úgy tartja, hogy aki az ujjain  

számolja a rózsafüzér üdvözlégyeit, annak halála után nem fognak megmere-
vedni az ujjai, s szépen lehet majd imádságra kulcsolni a kezét a ravatalon.  
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Különben azt a tényt, hogy rózsafüzéres volt-e valaki életében, halálakor a 
templomtorony ablakába kit űzött fehérkeresztes fekete lobogó adja tudtára 
az egész falunak. Ennek temetési szertartása is összetettebb. 

Az imádkozáshoz kapcsolódnak a hosszabb-rövidebb kérések, hálaadások.  
Valamilyen terv megvalósítása el ő tt ezt mondják: Ha Isten segít, vagy Ha  a 
Jóisten is úgy akarja. Munkakezdés elő tt, útra indulás el őtt a Jézus, segíts!  
fohászt mondják leginkább. Idős adatközlőm mesélte, hogy az aratás megkez-
dése elő tt, levetett kalappala következ ő  fohászt szokta mondania búzatábla 
szélén: Tudod, Uram, hányan vagyunl , azt is tudod, mit akarunk. Jézus, segíts!,  
s csak ezután suhintotta kaszájával. Vöröshagyma-termesztésér ől volt ismert 
sokáig Kupuszina. A hagyma felszedése el őtt szokták mondani, kissé tréfásan, 
de komolyan gondolva: Jézus, segíts, sokat osz nagyokat! Amikor pedig valamely 
munkát szerencsésen befejeznek, akkora Hála Istennek!, vagy szebben Hála  
Istennek, adjon mind en szegénynek! hálaadással köszönik meg Isten segítségét. 
Ha ingyen munkát végeznek, akkor azt Isten nevibe, vagy Jézus nevibe teszik. 
Ha kellemetlen dologról kezd ődik beszélgetés, akkor annak elhárítására a 
következőket mondják: Hagyjuk Jézus szent nevibe! N ё  beszéljünk róla!  Ha 
valakit szidalmaznak, átkoznak, akkor azt kérik, hogy Verje meg az Isten!, s  
ettő l nagyobb átkot senkire sem lehet mondani. 

Könnyebb munkavégzés közben (gyomlálás, apr бhagymaszedés) az asszo-
nyok a mezőn vallásos énekeket énekeltek régen, s ilyenkor mesélték a gye-
rekeknek, meg a felnб ttek egymásnak az öregekt ő l hallott Krisztus-legendákat, 
Mária-látásokat, Mária-álmokat. 

Nehéz dolgaik emlegetésénél így kérnek bocsánatot Istent ő l: Isten panaszul  
ne vegye! Ha valamit el akarnak hárítani maguktól, akkor így fohászkodnak: 
Mentsen meg a Jóisten! vagy Mentsen meg a gy űdi Szűz Mária! Fogadkozás 
közben gyakran hallani Kupuszinán az Isten a tanúm rá! vagy az Isten bizony!  
Bizisten! kifejezéseket. Amikor valakit megköszöntünk, akkor így mondjuk: 
Isten éltessen! Van, aki a köszönöm helyett így válaszol: Engedje az Isten!  

A kérés, illetve az áldásvárás kategóriájába tartoznak azoka hiedelmek is, 
amelyek az emberélet fordulópontjain az es ővel kapcsolatosak. Ugyanis Ku-
puszinán még él az a hiedelem, hogy ha a menyasszonyra esб  hull, az áldást 
jelent. Ha pedig a halott koporsója megázik, akkor az elhunyt üdvözül. 

A mindennapi gyereknevelésben is többször megjelenik a vallásos elem. 
Így például abban a hiedelemben, hogy annak a gyereknek, aki náddal verek-
szik, meghal az anyja, valójában Jézus megostoroztatásának emléke él tovább, 
szigorú didaktikai figyelmeztetéssel. 

A kenyér megbecsülésére is nagy gondot fordítottak a nevelik, a szül бk. 
A kenyeret nem szabad eldobni, mert az a Jézuska teste. Ha egy darab kenyér 
leesik a földre, azt fel kell emelni, megcsókolni, ugyancsak azért, mert az a 



A MINDENNAPOK VALLÁSOSSÁGA KUPUSZINÁN 	 1457 

Jézuska teste, s el kell fogyasztani. Különben pedig az érett búzaszem egyik 
végén Jézus arcát vélik felfedezni a kupuszinaiak. 

Az egyházi előírások betartására figyelmeztet az a hiedelem is, hogy ha 
adventben táncolnak, akkor lehullik a szilvatermés. 

Lányok nevelésével kapcsolatos az a már elt űnőben lévő  felfogás, hogy a 
lányoknak nem szabad fütyülniük, mert akkor sír a Sz űz Mária. 

A csodálkozás, rácsodálkozás általánosan elismert alkalom arra, hogy va-
lami baj történjen a csodálkozóval. Bár á néphit körébe tartozó jelenségr ő l 
van szó, mégis el kell mondani, hogy Kupuszinán ilyenkor bajelhárítás gyanánt 
az Uram, Isten! vagy a Jézus, segíts! felkiáltás hallatszik. Ugyanez vonatkozik 
arra az esetre is, ha valami olyat eszünk, amit abban az évben még nem ettünk, 
vagy olyasmit látunk, amit még nem láttunk. Ijedtség esetén a Jézus, Mária!,  
vagy a Jézus, Mária, Szent Јбzseў7 fohászt kell mondani. 

A népi vallásosság körébe tartoznak a különböz ő  fogadalmak is, amelyek 
már jócskán kötődnek a böjt fogalmához is. Ezt sokféle okból tehetik, de 
megkülönböztetett például a nagyböjthöz, mint szakrális id őhöz kötődő  do-
hányzás- és alkoholtilalom, illetve vagy az egyik, vagy a másik. Ugyancsak 
fogadalmat tehetnek a gyermekáldásban nehezen részesül ő  házaspárok, vagy  
a szülés fájdalmaitól félő  asszonyok. Ilyen családokban azután, ha kislány 
születik, akkora Rita vagy az Anna nevet kapja, hiszen Szent Ritához vagy 
Szent Annához imádkozott az édesanya, s háláját nevének tiszteletével fejezi 
ki. A kupuszinai Szent Anna-templomban is megtalálhatóa nem is olyan 
régóta tisztelt Szent Rita képe, akihez sokan imádkoznak. Tiszteletér ő l szóltam 
mára Kilencedik Kupuszinán című  írásomban, mint ahogyan a többi ilyen házi 
ájtatosságról is (Lourdes-i kilenced, Szent József-kilenced, Szállást keres a 
Szentcsalád-kilenced stb.). Gyermekáldásért könyörg ő  család a meghallgatás 
után fogadalomból házába fogadja évente a szállást keres ő  Szentcsaládot. Isten 
vagy a szentek közbenjárásáért gyertyát, virágot, esetleg nagyobb tárgyat (pl.  

oltárterítő t, szőnyeget) ajándékoznak a kupuszinaiak a templomnak. Fogada-
lomból ápolnak néhány szabadtéri szakrális emlékm űvet, a körülöttük levő  
virágágyást is. 

Fogadalmi zarándoklatokról is beszél a hagyomány Kupuszinán. Leginkább 
Doroszlóra s Máriagyűdre zarándokolnak a fogadalomtev ők. 

A bűnbánat, a bocsánatkérés, vagyis a gyónás, szentáldozás is a vallásos 
ember életének része. Igaz, ezek a cselekedetek a templomban történnek, de 
például a gyónni induló ember a házban levő  minden személytől, lett légyen 
bárki idegen is, bocsánatot kér, ha esetleg vétkeivel megbántotta. Erre álta-
lában az Istennél a bocsánata válasz. A gyónás utáni áldozással kapcsolatos 
az a hiedelem, hogy akinek a szentostya felragad a szájpadlására, az nem gyónt 
igazul. 
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A böjtöt az egyház által el đírt napokon (hamvazószerda, nagypéntek, 
Ádám-Éva napja) szigorúan megtartja a kupuszinai magyarság. A nagypénte-
ket a legrégibb hagyományt đrzđk olyannyira böjtölik, hogy még halat sem 
esznek. Ehhez az a hiedelem kOtOdik, hogy aki nagypénteken halat iszik, 
annak holtteste a ravatalon kellemetlen szagú lesz, büdösödni fog. A hétköz-
napok közül a pénteket tartják böjti napnak. Ilyenkor leginkább babot fđznek, 
s valamilyen főtt tésztát esznek utána. A böjthöz szorosan kapcsolódó foga-
dalom volt azé az édesanyáé is, aki hosszú éveken át minden szerdán, pénteken 
és szombaton csak kenyeret evett és vizet ivott, hogy a második világháborúban 
fogságba került fia hazakerüljön, ami hála Istennek, meg is történt. Úgy tartja 
a néphit, hogy aki fogadalomból sokat böjtöl, az szombaton, a Sz űz Mária 
napján fog meghalni. Nem kupuszinai, hanem Beszédes Valéria néprajzkutató 
Völgyesrđ l való adata, hogy szombaton a Szűz Mária nyitva tartja a menny-
ország ajtaját, s aki akkor hal meg, az bizonyára a mennyországba jut. Kupu-
szinán is a Szűzanya napjának tartják a szombatot, s ehhez id őjóslás is fűzбdik, 
mely szerint az évnek szinte minden szombatján kisüt a nap, ha csak rövid 
időre is. Ez azért történik, mert akkor mossa ki Sz űz Mária a Kisjézus ruháját, 
s annak vasárnapra meg kell száradnia. Kupuszinán úgy tudják, hogy egész 
évben csupán két szombaton nem süt ki a nap. 

A házban található szakrális jelleg ű  tárgyak közül ki kell emelnem az ajtó 
fölött függő  feszületet, amely a házbeliek vallásosságát jelképezi, és erejével 
oltalmaz az alatta belép đ , esetleg gonosz szándékú embert đl. Az ajtó melletti 
falon találhatóa szenteltvíztartó, fölötte a család olvasói, némelyiken a zom-
bori karmelitáknál vásárolt skapuláré-érem. Szentképekb đl több is van a 
szobákban. Leggyakoribbak a XX. század elején vásárolt, német nyelvterület-
ről származó, német címzés ű, aláírású olajnyomatok, melyek Jézus Szívét, 
Mária Szívét, a Szentcsaládot, Mária mennybevitelét, a Szentháromságot, az 
Őrzőangyalt ábrázolják. A lakószobában függб  szentképek, feszületek fölé 
akasztják a templomból hozott búzaszentelési zöldbúza-koszorút. Zenél ő  kál-
váriajelenet, Mária-ház, álló feszületek, búcsúkból hozott Lourdes-i Mária-
szobrocskák, Szent Antal-szobrok, angyalkák szobrai, gyertyatartók, mária-
gyűdi csutorák mind a tisztaszoba almáriumának, kis szekrényének tetején 
találhatók, de került aMária-szobrocskák közül a nagyszekrény tetejére is, 
ahol a cifra bögrék, az I. világháborús (Istenért, királyért, hazáért feliratú) 
emlékcsészék, az üvegből Mészült tortatartók állnak. Tükrös képekb бl is akad 
a kupuszinai házakban: Isten báránya, Utolsó vacsora, a Szent sír stb. Ezeket 
előszeretettel vásárolják a falut járó csencsel ő  kereskedők, cigányok, hogy 
azután külföldön értékesítsék őket, akárcsak a lányok nyakában hajdan viselt 
tűzzománc Mária-érmecskéket. A lakószoba falán található a Házi áldás szö-
vegű  hímzett falvédб , valamint a színes nyomású, szentképpel díszített papír  
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Katolikus falinaptár. A tisztaszobában vannak az els đáldozási emlékképek. A 
kis szentképeket az imakönyvekben đrzik, azt pedig a szekrényben, vele együtt 
a szint leveleket, imamásolatokat, énekszövegeket. A szentelt gyertyát is ki 
szokták akasztani, leginkább a szoba falán lev đ  feszület mellé, a Szent Márk 
napján szentelt friss búzakoszorú alá. A szentelt barkát nem is viszik be a 
házba, hanem az ereszbe t űzik, s ha vihar közeleg, akkor imádság kíséretében 
a tűzbe vetik. A templomból hozott úrnapi gallyat a ház kapujára t űzik, s ott 
is marad egész évben, ott đrzi a házat. Szenteltvíz minden házban van egy 
üvegben, amelyet a gazdaaszony đriz biztonságos helyen. Díszesebb porcelán, 
vagy más anyagból készült szenteltvíztartó nincs mindenhol, de akinél akad, 
az a lakószoba bejárata mellett tartja. Az aprócska Szent Antal-figurák gya-
koriak a kupuszinaiak pénztárcájában, zsebében. A szent bet űk különféle 
variációi a mostani háború (az 1990-es években dúlt délszláv háborúk) alatt 
újra előkerültek, és igen sok férfia pénztárcájában állandóan magánál hordja 
máig őket. 

Régen a tehetősebb családok a menyasszony koszorúját és a vđlegény 
kalaprózsáját asztalossal berámáztatták kék ládikába, azt üveggel fedték, s e 
ládika aljára, de szintén az üveg mögé szentek, angyalok kis figuráit helyezték, 
majd ezt a tisztaszoba falára akasztva házioltár gyanánt használták. 

A ház külsején ugyancsak találhatók szakrális elemek. Ilyen például a régi, 
náddal fedett házak tet đperemén a nád összetartására szolgáló két deszka 
egybeerősítésénél látható kovácsoltvas kereszt. A korábbi, oltalmazó szerep ű  
nap- vagy csillagminták helyett az 1960 után épített házak oromzatán téglából 
kiképzett padláslyukak is kereszt formájúak az egész faluban. Ugyancsak az 
oromzaton találhatóak a két padláslyuk között a szakrális oromzatfülkék, s 
bennük leginkább Jézus Szíve-szobrocska, de van kis kereszt is, Lourdes-i Sz űz 
Mária-, Szent Vendel-, Szent József-szobor, üvegbura alatti kálváriajelenet is 
e fülkékben. Lakóház oromzatán itt-ott látható még Jézus-monogram is. Az 
istállók udvari ablakának kiképzése néhol keresztformára emlékeztet. A házak 
téglakerítésébe épített szakrális oszlopfülkékr đ l pedig a Megszentelt jeleink 
(2001) című  könyvemben már szóltam. 

Összefoglalásként talán megállapíthatom, hogy a hétköznapokban megélt 
vallási kultúra népi hagyományai éppoly gazdagon maradtak meg szül đfalum-
ban, mint az ünnepnapok színes hagyományvilága, s mint a tarka népviselet 
és az kis kupuszinai nyelvjárás. 



IN MEMORIAM  

TRIPOLSKY GÉZA 
(1926-2002)  

Hetvenhat éves korában elhunyt Tripolsky Géza nyugalmazott múzeum-
igazgató, pedagógus, néprajzkutató, az ötvenéves Zentai M űvésztelep egyik 
alapítója. Gyászunkat csak a bizonyosság enyhítheti, hogy tudjuk, a délvidéki 
magyar tudományos és kulturális élet kiemelked б  személyiségeként teljes 
életet élt, maradandó nyomokat hagyott maga utána világban. Ezek a nyomok 
— a Tisza-vidék néprajzának és folklórjának ért ő  és elismert kutatása, a Zentai 
Művésztelep életre keltése és meg őrzése, a zentai városi múzeum és a képtár 
létrehozása, a képzőművészeti élet szervezése, a megjelent tanulmányok, köny-
vek, kiadványok — munkásságának olyan eredményei, amelyek mindig emlé-
keztetni fognak majd rá. 

Tripolsky Géza 1926. július 11-én született Zentán. Iskoláit szül ővárosában 
végezte, majd 1946 őszétől 1952-ig Adorjánon tanítóskodott. 1952-ben Zentára 
helyezik, és a helybeli múzeum igazgatója lesz. Ezt a tisztséget — kisebb 
megszakításokkal — harmincöt éven át töltötte be, s az ő  érdeme, hogy  a 
kezdetben szerény helyismereti gy űjtemény példás és korszerű  Tisza-vidéki  
tájmúzeummá nőtte ki magát. Közben meghatározó szerepet játszotta Zentai  
Művésztelep és a Tбth József Alapítvány létrehozásában is. Levelez ő  hallga-
tókéntelvégezte az újvidéki tanárképz ő  főiskolát, majd magyartanári oklevelet  
szerzett az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és  
Irodalom Szakán (1974). Nyugállományba vonulása után is jelentős szerepet  
játszott Zenta művelődési életében, részt vett számos hazai és külföldi (f őleg  
magyarországi) értekezlet, tudományos tanácskozás munkájában. Művei: Zen-
tától HaПgonyig (1970), Zentai Múvésztelep (1980), A Zentai Ipartestület száz 
esztendeje (1988), Nem bánom, hogy juhásznak születtem (1992), Munkák, 
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ünnepeli szokások (1993), Város, folyó, emberek (1998). Több népzenei kiad-
vány (Száraz kútgém, üres válú, Rukkolnak a szép Zentai fiúk) társszerzője.  

A végső  búcsú és az emlékezés percei azonban a puszta tényeken kívül az  
emberről való bizonyságtételt is számon kérik. A tanúságot arról, hogy Tri-
polsky Géza mivel gazdagította életünket, barátai életét, kisebb és nagyobb  
közösségek életét, amíg köztünk volt, s mit vesztettünk mindnyájan az ő  fájdalmas  
távozásával. Sokan ismerték ő t ,  akik szakadatlanul kapcsolatban voltak vele:  
az ifjúság forrongásában, fiatal koruk álmodozásaiban; a meglett kor józan,  
néha-néha kifakadó küzdelmeiben; tudományos viták és baráti év ődések lég-
körében világmegváltó terveket sz őve és a pillanat örömeit élvezve.  

S ezeknek a találkozásoknak, együttléteknek a légkörét nem kis mértékben  
az 6 színes, gazdag egyénisége, szellemének csillogása, vonzó, der űs embersége  
határozta meg. Embersége, nyitottsága, toleranciája. Igen, ezek voltak Tri-
polsky Géza emberi magatartásának jellemz ő i, szilárd pillérei. Lelkialkatának  
ezek a vonásai teszik érthetővé, hogy mindenben s mindenkiben el őször is  a 
jбt kereste, s arra törekedett, hogy a szemben álló véleményeket a j б  ügy  
érdekében egyeztesse. Ez magyarázza, hogy mindig maga köré tudta gy űjteni  
a hivatás, a szakma, a kutatás és az alkotó munka legkiválóbbjait, hogy ne  
egyoldalú, beszűkült legyen érdekl ődésében, kapcsolataiban, ítéleteiben.  

De — messzebb tekintve — ezek az emberi vonások tették számára lehet ővé,  
hogy úgy legyen hagyományőrző , hogy egyben lelkes és értó megismerője,  
népszerűsítője legyen az újnak; hogy hűséges fia maradjon szülбvárosának,  a 
Tisza mentének, hogy szívébe zárja ezt a tájat és annak népét, de otthon legyen  
a Kárpát-medence minden csücskében, és Európában is.  

Szellemének, jellemének ezek a vonásai, továbbá embersége, emberszere-
tete, belső , törhetetlen der űje, Erizte meg attól is, hogy egy percre is a tudomány  
arisztokratájává váljon. Egész életében közösségi ember volt. Közösségszeret ő ,  
közösséggazdagító, közösségformáló. Ezért osztoznak most a család fájdalmá-
ban és szomorúságában azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, kisebb-
nagyobb baráti közösségeknek tagjai, képvisel бi is, amelyekben otthon volt,  
amelyeknek érdekében tevékenykedett, amelyekhez egész életében h űséges volt.  

Születése, jelleme, tehetsége, neveltetése őrzőnek rendelte: a magyar mű -
velődés, a magyar néprajz és népzene rendíthetetlen бrének. A déli végek  
szülötte volt 6, azé a magyarságé, amely a vártán úgy védte örökségét, hogy  
ugyanakkora legnagyobb nyíltsággal fogadta be a társadalmi haladás új esz-
méit, és tette azokat m űveltségének feszítő  erejévé. Amikor pedig a küzdelmes  
évektő l s a csalódásoktól is megtört szíve egyre nehezebben dobbant, végsб  
őrhelye a végre megtalált meleg családi otthon lett.  

A gyász óráiban talán úgy búcsúzhatunk t őle legméltóbban, ha бt idézzük:  
szavait, a fölnevelő  táj iránt érzett kamaszos rajongását:  



1462 	 HÍD  

„A Tisza-parton eltöltött gondtalan gyermekkor emlékei tartanak fogva? Az  

ifjúság gesztenyevirágos tavaszestjeit ől nem tudok szabadulni?A rekken ő  hőségű  
nyarak lubickolása jut eszembe, amikor a Tiszára gondolok? Talán mindez, talán  

több is. A Tiszától nem lehet szabadulni, a Tisza visszahúz. Pedig annak, aki  

évtizedeket tölt partján, természetes, hogy a folyó hozzásimul a város egyik széléhez.  

Mégsem válik megszokottá a kép. A víz és a part mindig új élményt kínál. [. .. ]  

Lírai folyó a Tisza. Sokan megénekeltél sokan теgfeѕtІttёk s mindig gyöngéden 
közeledtek hozzá, mint a szerelmes ifjú törékeny, sz őke kedveséhez. " 

Zenta, 2002 november 9. HAJNAL Jen ő  



KRITIKAI SZEMLE  

KÖNYVEK  

„KEGYETLEN, KOMOR FÉRFIKOR"  

Jung Károly: Mogorva Héphaisztosz. Versek. Forum Könyvkiadó, Újvidék,  
2002  

Jung Károly költészete több mint három évtizeddel ezel őtt az első  Sympo-
sion-nemzedék által kanonizált neoavantgárd szabadvers jegyében indult. Az  

Ég az erdő  (1968) két hosszúversének demonstratív módon hosszúra nyújtott  

címe és gátlástalan versbeszéde annak a fiatalos hévnek a lírai lenyomata,  

amellyel a Tolnai Ottб  és Domonkos István nevével fémjelezhet đ  költő-kor-
osztály a vidékies mozdulatlanság és bezárkózás (az id őszak irodalmáról író-
dott tanulmányok, esszék, kritikák szövegeiben több ízben említett „templom-
torony-perspektíva") ellenében fordult szembe a jugoszláviai magyar irodalom  

folytathatatlannak vélt hagyományával. Alig két év múltán azonban a Jung-líra  

a váltás, módosulás jegyeit mutatja fel. Az 1970-ben napvilágot látott, Leng  
című  verseskötet az avantgárd poéma versáradásával szemben a „negatív  

lombosodás", az „egysz6 világok" — a redukció — jegyében íródik. E második  

verseskötet els ő  két versciklusának (Leng, Mindennapi kenyerünk) „karesúsí-
tott" költeményei konstruktív látásmódjukkal azzal a költ ői attitűddel har-
monizálnak, amely Tolnai els ő  kötetében a verssel való küzdelemként és a  

vers „homorításaként" (1. Homorú versek, 1963), Domonkos lírájában pedig  

valamivel később a vers „áthúzásaként" (1. Áthúzott versek, 1971) demonstrá-
lódik. S bár Jung második verseskötetének egy ciklusnyi prózaverse (Versek  
árnyéka) tovább kutatja egy oldottabb versbeszéd lehet őségeit, a kötetzáró  
három hosszúvers (a Két profán vallomás című  versciklusban az Éjszaka,  a 
nyugvás ideje és a Korsó alakú föld: Vajdaság, valamint a kötet legvégére került  
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Mögött) pedig az avantgárd poéma további fenntarthatóságával kísérletezik,  

a hét évvel későbbi új verseskötet (Ami nincs, 1977) új költői hozadéka meglep  
módon a szonettforma lesz. A képlet azonban nem ilyen egyszer ű , hiszen a  
szonettek mellett ott láthatók a szakaszolatlan, egy lélegzetre íródott, tömb-
szerű  „félhosszú" és hossszabb költemények s néhány prózavers is, ám a  

versek/versciklusok haladtával mind gyakoribbá válik a szonettforma. A míves  

költő  szereppróbája volt azAmi nincs, hogy a Jung-líra ezek után egy nagyobb  
időbeli kihagyást követően, a kilencvenes években egy másfajta „mívesség",  

egy súlyos vértezetű , archaizáló és allegorizáló versbeszéd jegyében folytatódjon.  

A költő i erđpróbák után a Barbaricvm (1991) lesz az a verseskötet, ahol  

minden együtt van, s amelynek költeményeiben a költ ő  teljes vértezetében  
mutatkozik meg. Egyszerre archaizál és profanizál, fennkölt és ironikus, mi-
közben a nyelv magasabb és alacsonyabb stílusérték ű , fennkölt és irodalom-
alatti regisztereit szólaltatja meg. Nem véletlen, hogy a profán népi hitvilág  

leplezetlen erotikájának versbe vonása olvasói felháborodást váltott ki. A  

Barbaricvmban ugyanakkor módosul a verskép-dominancia: a kötetet a meg-
hökkentően merész áthajlásokkal operáló szonettek és a négysoros strófákból  

építkező  költemények, valamint a rövidebb vagy hosszabb szakaszolatlan ver-
sek túlsúlya uralja.  

Jung Károly már második verseskötetében, a Leng címűben szemlélődési  
körébe vont olyan reáliákat, amelyek a kés őbbiek során lírájának meghatározó  
tematikus-motivikus, alluzív rétegévé teljesedtek. A történelmi „rétegek" és  

„tektonikus sor"-ok történelmi allúziókká lényegülő  vonulata ez, ami az Ami  

nincsben a falaknál kбszálб  barbár hadak képzetével folytatódik, hogy a bar-
bár-képzet a már címében is erre utaló Barbaricvmban a kötet egyik központi  
képzetkörévé váljon. A képzetkör a lírai én akkori jelenidejének (a kilencvenes  

évek legeleje ez) egzisztenciális helyzetjelentéseihez és közérzetkifejezéséhez  

nyújt metaforikus-alluzív hátteret és jelentéshálót. Id ők súlya telepszik a  
Barbaricvm versvilágára, minek következtében Jung Károly lírája (a poétikai  

eszközök révén is) úgy tudja megjeleníteni a század utolsó évtizedének elején  

lavinaszerűen meginduló romlást, hogy ennek közvetlen, aktualizáló versbe  
emelése helyett magas fokú poétizáltsággal emelkedik a napi politikai törté-
nések fölé.  

A legújabb, ötödik verseskötet (nem számítva ide a költđ  gyermekvers-kö-
tetét és verseinek szerb nyelvű  kiadását) költeményeiben az „id ők súlyát" a  
történelmi allúziók helyébe lépő  allegorikus-mitologikus utalások tartják fenn.  

Maga a kötetcím (Mogorva Héphaisztosz) a görög mitológia azon sánta ková-
csát lépteti fel, aki, bár műhelyében remekműveket fabrikál, esetlenségével az  

istenek gúnyolódásának örökös célpontja. A mitológiai alak tekinthet ő  akár  
a lírai én önmetaforájaként, akár a „költ ő  Pannóniában" metaforájaként, ám  
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mielбtt e költőszerepen szánakozni kezdenénk, nyugodt lélekkel kiterjeszt-
hetjük e térséget belakók —akár önmagunk —egzisztenciális helyzetére és  

távlataira is. Az idő  és tér a Jung-lírának egyébként is hangsúlyos koordinátái,  

fбként a Barbaricvm óta. Az allegorikus-mitologikus utalások a teret sors-
szerűvé, a végzet terévé emelik, az idб t pedig örökidej űvé tágítják. Ahogyan  
szó szerint is elhangzik a kötetben: „Most és mindörökké" (Karácsonyi éjsza-
ka), „Egyszer és mindörökre" (Ellenpontok). Ahogyan a Barbaricvmban ott  
sorakoztak a sirató, a requiem, a gyászmise, a gyászdal címbe emelt m űfajai,  
a mostani kötet verseinek reáliái fölé Isten, az Úr, a Teremt ő  alakja magasodik.  
Míg a Barbaricvmban a költői megnyilatkozásnak a történelmi allúziók és a  

folklór profán világa és nyelvisége nyitott egy szélesebb távlatot, a Mogorva  
Héphaisztosz költeményeiben a lírai én közérzete és létkérdései a görög és  

keresztény mitológia tér- és id ődimenzióinak irányában tágulnak ki. Anélkül  
persze, hogy elvont mitológiai sémákkal lenne dolgunk. Ellenkezőleg. A kor  
mocska és üledéke, a romlás, a pusztítás, a téboly e kötet költeményeiben is  

megtermi naturálisan elementáris képeit. A Vidéki feljegyzésekben „Lopakodik  
fegyveres kezével a háború, / Áradatként görgeti szennyét a téboly", másutt  

arat a „túlvilági láng", a „bomlott értelem", „izzik a félelem", „iszonyat terem",  

„zúg a halál s a kétségbeesés" (Máglyák Hirosima után), „Fáklyák lobognak",  
„A halál arat" (Isten vetése), lopakodik a „sok sunyi sakál" (Télv(z idején} —
egészen konkrét élményként szirénák vijjognak, ablaküvegek reccsennek, gép-
ágyúk ugatnak (Erósz és Thanatosz — Két limányi anziksz, L) stb.  

E kötet verseinek szövegében is ott találjuk aJung-lírából eddig ismeretes  

flóra-motivikát. Az albícia, a cseresznye, a barack, a szilva, a meggy, a naspolya,  

a mogyoróbokor, az ezüstfenyő , az ibolya, a mályva, a tölgy, s általában a kert  

mint toposz (a növények közül j б  néhány több vers szövegében is el őfordul),  
most nem az élet makacs újrakezdésének és diadalának, hanem a védtelenség  

motívumai, a pusztulás, az iszonyat elszenved ő i (1.: „izotóp fert őzte kert" —
Máglyák Hirosima után), még megmaradt életjelek a mindent befed ő  szemét-
réteg alatt — vagy épp a kertet birtokba vev б  idegen pusztításának leend ő  
áldozatai. A metaforizáció révén létrejött jelentéstágulás értelmében annak  

is tanújelei, hogy az ember védtelen. A biológiai motívumkészlet s C motívumok  

tere, a kert ugyanakkora vélt vagy volt otthonosság, az otthon, a ház, a hajlék  

(tágabb értelemben a haza) asszociatív kapcsolatrendszerének elemei. A még  

meglevđ  vagy elveszített/elhagyott ház, haza, az otthonosság és idegenség, a  

menni vagy maradni alternatívái szintén visszautalnak a Barbaricvm verseinek  
hasonló fogalmaira, de e motívumkörön belül egyben ironikus módon fogal-
mazódik meg a napjainkban divatossá (és valamiféle hazafias-nemzeti elvá-
rásssá) váló „nemzetment ő , hazaffyas" költőszerep határozott elhárítása, el-
utasítása is. E versek költője ehelyett mindezek köré a fogalmak köré a  
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keresztény mitológia auráját vonja, minek következtében a „barbár liturgia", 
rontás és pusztítás az Istent бl való elhagyatás dimenzióiba csap át. E mitolo-
gizáló-allegorizáló attit űd révén több alkalommal, tehát nyomatékosan kerül 
felszínre a b űn, a bűnösség s a büntetés fogalma (minthogy „gyilkosokkal 
éltünk"), s a közelmúlt konkrét történéseiként is értelmezhet ő  vonatkozások 
e keresztény mitológiai keretben isteni elrendeltetésként, mintegy fátumsze-
rűen hatnak. E keresztény-mitologikus jelentésvonulat motivikája (Isten, Úr, 
angyal stb.) és dominanciája révén e kötet költeményeinek versnyelvében az 
előzd verseskötet verseihez képest most jobban visszaszorul a lírai diskurzus 
profán szólama, az idegen nyelvi elemek között is a latinizmusok dominálnak 
(pl. több verscímben és alcímben is felmerülnek), amelyek archaizmusukkal 
súlyt, emelkedettséget kölcsönöznek a költ ő i megszólalásnak. E kötet versei-
ben Jung a Füst- és Pilinszky-lírán edz ődött klasszicizáló ut бmodern diskurzus 
poétikai lehetőségeit teszi mérlegre. Aber nicht so einfach — mondhatnánk az 
egyik költemény címével. Mert bár a majdhogynem kivétel nélkül következe-
tesen nagy kezdőbetűvel indított verssorok klasszikus versképre utaló eljárása, 
az ölelkezd rímek és áthajlások, a hangsúlyos lirizáltság és dalszer űbb kiének-
lés, valamint a versbeszéd feszes dikciója a klasszicizáló-esztétizáló gesztus 
eszközeiként fogható fel, s bár Jung a „konstrukció, a rekonstrukció és a 
dekonstrukció elhivatottjai"-tól is szándékoltan igyekszik magát távol tartani, 
ugyanakkor (költői kísérletként? röpke alkalmi kirándulásként?) szétírja Pi-
linszky Négysorosát, s az idegen szöveg, a „hozott anyag" intertextuális terében 
hoz létre átütб  erejű  szerelmi költeményt (Áttört fejezet). 

Apropó: átütő  erejű  szerelmi költemény. A kötet legizgalmasabb (és egyben 
legproblematikusabb) versciklusa az elsó olvasásra felettébb gyanúsan hangzó 
Fehér liliomszál cím ű  — a Jung lírájában eleddig ismeretlen szerelmi tematika 
hirtelen és elemi erej ű  feltörésének szöveghelye. Az ebbe a vonulatba tartozó 
költemények ugyanis többszörös ellenjáték feszültségében mutatkoznak meg. 
Egyfelбl e versciklus költeményeit is áthatja és körbefogja a kötet egészét 
uraló keresztény mitológia. Az isten, az angyal, az Úr, a teremtés von aurát e 
versek köré is, felsejlik az Énekek éneke, s ebbe a kontextusba simul bele végül 
az első  hallásra/olvasásra preromantikus íz űnek tűnő  „fehér liliomszál" is. A 
keresztény mitológia említett motívumai közül a teremtés (minta szerelem 
beteljesülése) a leghangsúlyosabb, minthogy „Ennek van még némi esélye. / 
Pontosabban csak ennek van már" (A teremtésről). Vagy: „A világ kiégett / 
Hirosimai táj. Általunk benépesül" (Fehér liliomszál). A szerelem, a „parázslб  
szenvedély" a „kísért ő  semmis távlatok", a „téli éjszaka", a „kései századvég", 
a „süvöltd ezredforduló" ellenszere az, egyre hidegebbé váló „csillagméret ű  
idő"-ben, a nyüszítő  szűkölés, az elemi kivetettség, a kívül-belül alkonyodás 
állapotában és kulisszái között. Megtartó erd tehát — gyötr ő  hiányaival is. E 
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szerelmi költemények bonyolult ellenjátéka abban nyilvánul meg, hogy egyfel ő l 
a keresztény mitológia fogja бket keretbe, másfel ő l pedig a testiség elemi erej ű  
kifejezésmódjának nyitnak teret. Míg tehát a Barbaricvmban az emelt költбi 
dikcióval szembehelyezett profán erotikum a népi szókimondás szabad(szá-
jú)ságával élve már-mára nyelv trágár regisztereit ostromolta, a Mogorva 
Héphaisztosz című  kötete versvonulatában a keresztény mitológia (olykor 
egyenesen vallásos áhítatszer űsége — 1.: angyal, fehér liliomszál, Szent Antal-
virág) a testiség leplezetlen, elementáris megnevezésváltozataival kerül szem-
be. Nem véletlenül merül fel a versciklus címadó költeményében az Énekek 
éneke, a nбi test tájékai leplezetlen (bár nagyon lírai) el бsorolásának, „enu-
merációjának" e korai irodalmi emléke. E versekben tehát szint és profán 
ellensúlyozása, billenб  egyensúlya hoz létre feszültséget — de nemcsak lexikális 
szinten, hiszen a dikció feszessége s helyenkénti fennköltsége olykor egészen 
közvetlen, retorizáltságot nélkülöz ő  szólamokba vált át. E versek és versrész-
letek azt a kérdést vetik fel, hogy vajon le lehet-e ma így írni olyan (vers)mon-
datokat vagy szólamokat, mint pl. „Igy még nem szerettem senkit. S így még nem 
szerettek." (Szerelem); „mert enyém vagy", „egyetlen csillagom" (Karácsonyi 
éjszaka); „Mennyire kívánlak, nem is hiszed", „Art akarom, hogy higgyél 
nekem" (Feledés alagútja) stb. A kérdés tehát az, hogy ellensúlyozni tudja-e 
a keresztény mitológiából eredeztethet б  emelt dikció a (szerelmi) vallomás e 
közvetlen, retorizálatlan szövegvonulatait — következésképpen: fenn tudja-e 
tartania versbeszéd a két ellentétes diskurzus között a kényes egyensúlyt, vagy 
a vers a lírai megszólalás gyöngébb artikulációt jelz б  tartományába száll alá? 
E kérdéskör nyilvánvalóan a kortárs irodalom több olvasójában is a Petri-líra 
idevágó töprengéseit idézi fel („Mért nem lehettem régi költ б ? / Nem volna 
kérdés, hogy szeretlek-e.” — A szerelmi költészet nehézségeir ől) — s azt is, 
mennyire fehér holló tájunkon a szerelmi líra névvel illethet б  műfaj ... E 
szerelmi költemények vonulatának ugyanakkor hemcsak a keresztény mitoló-
gia virtuális, hanem a „kegyetlen, komor férfikor" valós dimenziói adnak 
távlatot — és mélységet. Ez az egzisztenciális és id бdimenzió (minthogy ez az 
„utolsó döntések kora") teszi vállalhatóvá és egyetlen lehetséges autentikus 
beszédmóddá a közvetlenül és mélyr бl feltбrб  бszinteséget. A kötet záróversében 
(Szombat délelőtt —Olvasgatás indulás előtt) felmerül a „hová lett az ifjúságunk" 
kérdése, s hogy „van-e a költészetnek hatalma?" — pl. abban, hogy az ifjúság ne 
múljon el. Az elбzб  versciklusok tragizáló-ironizáló pesszimista szólamát a kötet 
végén valamiféle optimista — ám pillanatnyi — hit hatja át: „az ifiúrág / Ma még 
el nem illanhat: a költészet / Hatalma ide köti: most az egyszer / Valóban, igazán 
és megismételhetetlenül." Ez az illanékony pillanat vet utolsó sugarat, s aranyozza 
be villanásnyi időre a „kegyetlen, komor férfikor"-t. 
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Jung Károly költészetének legfđbb értékei továbbra is a Barbaricvmban  
kiművelt, feszes dikciójú versbeszédben, a sokféle nyelvi regiszter által létre-
hozott nyelvi polifóniában és hajlékonyságban, a versekbe vont alluzív, inter-
textuális rétegek s az irónia nyújtotta intellektuális kalandban regisztrálhatók.  

A Mogorva Héphaisztosz emlékezetes verssorokkal és egy sor emlékezetes  

verssel járul hozzá az egyébként apályban lev đ  s a dilettáns verskísérletek  

elburjánzása következtében hullámvölgybe sodródott mai vajdasági magyar  

ura esztétikailag maradandó értékeihez. (A sor hosszú és nem teljes: Vutéki  

feljegyzések, Átázott fotográfia, Máglyák Hirosima után, Zuhanó klasszikusok,  

Mogorva Héphaisztosz, B. B. Esztergom falai alatt, Egy költ őre: enumeráció,  
Pogányok a damaszkuszi úton, A teremtésr ől, Magyarázat, Áttört fejezet, Kinek  

a Léthe? stb.)  
HARKAI VASS Éva  

A KONTRASZTOT VETŐ  EMLÉKEZÉS 

Schein Gábor: Mordecháj könyve. Jelenkor Kiadб , Pécs, 2002 

Olyan szorosan kötődni az európai kultúra alapkönyveihez, amilyen szoros 
szövegszerűséggel Schein Gábor — eddigi négy verseskönyvét: Szavak emléke-
zete, 1992; Cave canem, 1993; Elhangolás, 1996; Irjám és Jonibe, 1998 követđ  
— elsđ  prózakötete köt đdik az ószövetségi Eszter könyvéhez, amikor az egész 
történetet magába fogadja, eleve azt feltételezi: szöveg-megközelítési módok, 
történetkritikai elgondolások és irodalmi szempontú olvasások (vélhet ően 
fiktív cselekmény, történeti „pontosságok" hiánya, olykor feltehet đen „való-
ságos" korviszonyok mégis, szerzđségi és/vagy datálási kételyek ...) gazdag-
ságában létezni, szövegidentitási izgalmakkal számolni, nyelvi változatok, for-
dítások, fordítás-kiegészítések és feldolgozások hihetetlen változatosságában 
mozogni, betoldás-elméletekben, b đvítményekben, cselekményi eltérésekben 
gondolkodni. 

A „melyiket választani" kérdése, könyvet, történetet, szövegformát, nyelvet 
illetđen, ezúttal cselekményi szint ű  kijelöléssel oldódik meg, illetve oltódik 
ki: az öregasszony „rábökött az abroszon el đ tte heverđ  kinyitott könyvre, és 
fejét félig a mellette ülő  fiú felé fordítva azt mondta: — Tessék, olvasd! ... A 
sárgás, nehéz lapok bal oldalán héberül, a jobbon magyarul állta szöveg .. . 
A fordítás Blumenfeld Lipót munkája volt, és amint egyet lapozva kiderült, a 
Pesti Izraelita N đegylet Vezetđségének a Szentírás iránt érzett tisztelete gya-
rapította a magyar Szentírás-irodalmat". (6) E határozott — a szövegbeli olvasót  

megteremtđ  —, rámutató-kijelöl đ  mozdulat nyomán szövđdnek be azután a 
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nyelvi újjászervezés („Blumenfeld Lip бt bizonyos helyeken megváltoztatta a  
szöveget".)(70), problémakörei, a fordítási metanarratívák, az átváltási nyelvi  
megoldás, a nyelvi transzformáció valóságmódosító erejér ől. Szinte játékos  
könnyedséggel szembesít a szöveg kimondatlan nyelvfelfogási kérdésekkel,  
nyelvelméleti szemléletekkel. Amikor a bibliafordító választása a könyök  
hosszmértéke helyett a rőfre esik, és szinte megduplázza a magasságot, tulaj-
donképpen ellehetetleníti a forrásnyelvi szöveg egyik lényeges, talán a leglé-
nyegesebb történésmozzanatát, illetve a szöveg m űködőképességét: „Nála  
tehát Hámónt harmincnyolc méter magasan himbálta a szél. Az akasztás  
évszázadok óta változatlan ceremóniája ilyen magasságban elvégezhetet-
len."(70) Mi is történt valójában? A szöveg paradoxálas játékba vonta  a 
nyelvben, a nyelv által létrejöv ő  valóságról, a nyelv létesít бerejéről alkotott  
fölfogást: azt mondhatnánk, a nyelv ugyan megváltoztatja a konstellációt, de  
az mégsem változik meg. Egyszerre bizonyosodik be és kérd бjelezбdik meg  a 
referenciális egyenértékűség jelentősége, az ekvivalenciaviszonyok lényeges-
nek tűnnek, de lényegtelennek bizonyulnak. Hogy a Biblia közvetítette narratív  
kulturális örökség, az eredeti narratív tendencia kimozdíthatatlan, megmásít-
hatatlan, hogy a „folyamatos próza" visszafoghatatlan, bizonyítja, az akasztás  
mégis végbemegy, az ekvivalenciahióny, az elhibázott átváltási m űvelet a cse-
lekmény menetén nem fordít, nem tartja vissza a történést, változatlanul hagyja  
a felépítést.  

„Sigmund Jampel rabbi, akinek Blumenfeld Lipót Berlinben a tanítványa  
volt, 1907-ben maga is lefordította az Eszter könyvét. Fordításának érdekes-
sége, hogy egy helyütt az eredeti szöveg érintetlen meghagyása mellett  a 
szokásos fordításokkal szemben lényegesen eltér đ  megoldást választott. Mes-
tere példáján felbuzdulva Blumenfeld Lipót egy lépéssel továbbment, és a  
héber szöveg betű it egy kétségtelenül nehezen értelmezhet ő  mondatban az  
eredetitől eltérően csoportosítva, illetve egy bet űt betoldva, meglep ő, de  
helyesnek tűnő  megoldásra jutott."(26) Egyértelm ű : fordításban olvasni vala-
mit azt jelenti, esetlegességek, értési, értelmezési változatok „helycsehek t űni"  
világába lépni, eleve a tökéletlenebb megoldást választani. Éppen ezért,  a 
fordításszövegek mindenek ellenére (és a héber szöveg ellenében) kijelöli  
választás gesztusában erőteljesebben jelenhetnek meg a nyelvi identitás, a  
magyarajkúsóg hangsúlyai. A fordítás és újrafordítás eltérései, a szöveg fordítói  
manipulálásának, a „szokásos" célnyelvi norma kitörölhet őségének kérdései,  
az érvényességet keres б  szövegértési bizonytalanságok, az értelemfeltárósi-
kreativitási szabadságok, a felbonthatóság és újrakölthet őség paradoxális ta-
núságának levonásáig ívelnek: „Vajon nem azt bizonyítja-e mindez, hogy az  
írás, amely erбsebb lánc, minta véletleneké, értelemmel felbontható és újra-
költhetđ? Es ha ez lehetséges, miért van az mégis, hogy a gyengébb lónc, ha  
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megpróbáljuk felbontani és értelmesen újrakölteni, ellenállóbbnak bizonyul, 
mint az erős? (27) A felbonthatóság és újrakölthet őség tesz különbséget „írás" 
és „nem-írás" (a szóbeli kultúrában idOz б  véletlenek) között. Az aitiológiai 
jellegű  Eszter-történet az írásos kultúra részeként, Írásként, tehát felbontha-
tóként és újrakölthetőként is ellenpólusa az értelemmel nehezebben megkö-
zelíthető  történésvilágnak, amely olvassa és ellenpontozza, illetve, amelyet 
olvas és ellenpontoz. A „megbízható közösségalapító okmány" megragadha-
tóbb, azaz szétírhatóbb, tehát egy posztperspektívából való újjáteremtés szá-
mára alkalmasabb alap, minta „véletlenszer űségében" megragadhatatlan, a 
megragadhatatlanságában szétírhatatlan. 

Blumenfeld Lipót rabbi alakja nem csak azért különös jelent őségű , mert 
nevéhez fűződően ölt kulturális emlékezeti formát a szöveg, s hozzá kapcso-
lódóan írja magát a regény a sír metaforájává — „hisz könyvünkkel mi magunk 
készítjük el a sírját" — vagy mert orgonapontként jelen lév ő  neve vezet „a 
történések és emlékek útveszt őjében", hiszen olyan hangja is van a szövegnek, 
amely szerint „nincs aki történetünk útveszt őjében vezethetne"(47), hanem 
azért, mert születési dátuma („1869. július 6-án született, négy nap híján 
Pontosan száz évvel P. elő tt", 6) az a „textuális esemény" (P. de Man), amelyben 
felismerhető  az önéletrajzi kód jelenléte, lévén Schein Gábor születési adatait 
(1969. július 2.) rejti. Egyetlen mondatgesztus mutatja föl és vonja meg a 
kódot, jelezve, egy önmagát kett ős stratégiával megalkotni kész szerz ő t kell 
sejtenünk a háttérben. A jellemzett kett ősségben minden olyan attit űd és 
modalitás megjelenhet, amely kizárólag önéletrajzi térben képes megjelenni, 
és a narráciбnak mégsem kell megküzdenie „a diskurzus és identitás ellent-
mondásaival, (...) ama örökké jelen levő  ontológiai hasadékkal, amely az író 
személy és a mű  önreflexiv főhőse között tátong” (P. Jay). Igy, az önéletrajzinál 
összetettebb, id őben-térben tágasabb, határtalanabb olvasási lehet őséget mun-
kál ki a szöveg, egy átfogóbb perspektívát kínál. Az önéletrajzi én behelyez ődik 
ugyan, felvillanása jelzi a múltmegjelenítéshez f űződő  sajátos viszonyt, de nem 
áll elénk, beszélőként nem ismerhető  fel. Nem derül fény arra, ki az, aki 
megegyezik az elbeszélővel, amikor figurális középpontot létesítve, a szerep-
lőket P.-hez viszonyítva határozza meg — P. dédapja, P. nagyanyja, P. nagyapja, 
P. anyja, P. apja — és a különböz ő  múlthorizontokat megteremt ő  varrációt P. 
körül bontja ki. Nem tudjuk meg, kinek a perspektíváját számolja fel pl. a 
következő  mondat: „Felnézni még egyszer az ég kékjére, és azt mondani, kék 
az ég, kinézni még egyszer az udvar fáira, és azt mondani, ősz van."(85) Így 
történhet meg, hogy az elbeszélést nem terheli életrajzolvasói elvárások be-
teljesítése, mégis gazdagítható az autobiográfia-értés jelentéstulajdonításaival. 
Úgy tűnik, az „önéletírói térben"(Lejeu Пe) is olvasható, de a referenciális 
felelősségtől és az önkijelentő  nyelviségtő l szabad szó alkalmasabbnak mutat- 
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kozik a beszédre, a már szinte közhelyes kertészi gondolatot parafrazeálva, 
annak a felfoghatatlan és áttekinthetetlen valóságnak az elbeszélésére, amely 
csupán regényszövegként elképzelhet ő . Ez lehetne az a „valóság", amely a 
Mordecháj könyvében a fákból kiöli a szót és a történelmet a hallható és a 
hallgató fák — a fákból a szavakat a holtak beszédének metaforájaként értett 
tűzlobogás égeti ki — ideje közötti intervallumként értelmezi. 

A szó, amelyet az olvasni tanuló fiúnak a „harmadik nekifutásra sem sikerült 
kibetűznie", az Eszter könyvének kezdetét jelöli ki. A bibliai történet, mint a 
kínkeserves írás- és olvasástanulás, a vallásos m űveltség megszerzésének alap-
szövege, ily módon esélyt kap a narratív identitásba való beépülésre. Úgy 
vannak egymáshoz rendelve a tanulást illet ő  vonzó és taszító erők, hogy az 
olvasás öröme, a bibliai tradíció iránti kíváncsiság („szép lassan ugyanis érde-
kelni kezdte, mi történhet még", 76) és a napi gyakorlási szenvedés kett őssé-
gében hathassák át egymást és játékba vonhassák a kérdéseket: meddig foly-
tatódjon, hol érjen véget az Eszter-történet („Számára itt tulajdonképpen 
véget is érhetett volna a történet.” 58), ismeretlenül hagyható-e a történet 
vége, miközben az elbeszélés kulturális hátterében legalább két, nyelvét, ren-
deltetését, keletkezési idejét tekintve is különböz đ  (egy korábbi héber és egy 
későbbi görög nyelvű  a diaszpóraközösségek számára) zárlatvariáció áll „ké-
szenlétben" pl. a perzsák lemészárlását illet ően. Ismeretlenül hagyhatja-e a 
kisregény a történet végét, kulturális emlékezetünk továbbíró munkájára szá-
mítva? A biografikusan szituált Eszter-könyv, minthogy többszörösen is a 
kezdet — az olvasástanulás mint kezdetadó, az olvasmány mint a történeti 
emlékezet megalapozója, a keletkez ő  és keletkezendő  forrása — illetve az 
ismeretlen tapasztalatával szolgála gyermek számára, lehet ővé teszi, hogy a 
bibliához egy En-Te viszonyulású olvasó közelítsen. „Idбközben az is kiderült, 
hogy P. nagyanyja sem ismeri pontosan a történetet.” (25) A buberi elgondolás 
szerint a bibliai szöveghez mint „ismeretlen"-hez, mint „más"-hoz kell köze-
líteni. „A Bibliához mint máshoz, mint „idegen"-hez közelítve az olvasó frissen 
szembesül a szöveggel, e szembesülések, mint minden Én-Te szembesülés, 
átformáló hatást gyakorolnak rá" (S. Kepnes). A családtörténeti narratíva, a 
bibliához mint „idegen"-hez való közelítés során, a benne konstruálódó gyer-
mekfigurához hasonlóan szólítódik meg, Buber dialogikus hermeneutikájának 
parafrázisaként a biblia szembeszáll vele, kontrasztot vet neki, olyasmit mond, 
ami textuálisan-valóságosan „belép az életébe". 

Van, hogy Schein Gábor egyszerűen csak lenni hagyja egymás mellett a két 
történetet és a vidéki zsidó lét vonásait prezentáló mindennapi beállítódások-
hoz, majd a zsidó tapasztalat jegyeit közvetít ő  megszabott rendminták felbom-
lási mozzanataihoz, a deportálásokhoz, a tábori élethez vagy éppen a túlél ők 
létdimenzióihoz, a családi kötelékek kultuszpillanataihoz, a nagyapához való 
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különös mélységű  kötđdés élményéhez, elég provokatív módon, minden köz-
vetlen narratív kapcsolat nélkül rendeli hozzá a „történelemmel, a törvénnyel  
és a rítussal" (Frye) egybefonódó bibliai szöveget. Összevetéssel kell megkí-
sérelnünk a jelentéshez jutást. A feltárulások egymásravetít ődésében еgy néma  
nyelv ereje mutatkozik meg, és az általa megjelenített mondhatatlanság. Ami-
nek azonban meg kell szólalnia, nem tudja tartósan puszta egymásmelletti-
ségben hagynia textusokat. Következésképpen a két szöveg pillérei közt átível б  
jelentést folyamatosan gazdagítja az át-menetekben, át-járásokban, egybemo-
sódásokban formálódó. Legintenzívebb a két szöveg egymásba kapcsolódása,  
amikor a „profán" történetben a biblikus alakokhoz hasonló figura t űnik fel,  
a Piaci árusa gyermek szemében Hámónhoz hasonlít, Mordecháj pedig  a 
nagyapát idézi, „talán azért, mert a sárgás lapoknak hasonlóan savanyú szaguk  
volt, mint az ő  hajának szombatonként" (14). Ez utóbbi hasonlóságban, amely 
mintha a fordító ajánlását („Mordechájnak, aki egy árvalényt nevelt fel", 11) 
„hagyná jóvá", megnб  Mordecháj motivikus-szimbolikus ereje. A narráció 
akkor is helyet nyit érintkezési pontoknak, amikor a gyermeki képzelet önmaga 
számára az Eszter-történet forrásaként jelenik meg: „mintha mindaz, amit 
olvasott, rémlátásként az ő  képzeletében született volna meg", mintha nem is 
olvasmány volna, hanem képzeti termék. Ezzel párhuzamosan viszont P. 
önmagát, saját történetét olvasmányszer űnek érzékeli, — „mintha nem ő  menne 
itt, hanem egy könyvben olvasná" (82), — az olvasmány világában is elhelyezi, N  
tapasztalati és olvasmánytereinek egybenyitásával: „O volt az, aki el б tt Susán  
sikátorszerű  utcái összezárultak, és ... homályosan érezte, bármerre indul,  

sohasem talál ki a néptelen, holt város labirintusából." (76) Így válik egyre  

gazdagabbá az a viszonylatrendszer, amelyben egy radikális megfordítással (és  

finom allúzióval a Függő  Musiltól kölcsönzött, „nem koholt személy"-ként  
beálló regényírójára) a teremtó, az író, az olvasó a fikciós póluson helyezkedik  

el, miközben az olvasott, az írott, tehát a teremtett az ellenkez бn: „aki mindezt  
nézi, olvassa, írja, aki él, hozzájuk képest tehát koholt személy". (33) Intenzív  

az összefűződés akkor is, amikor az egyik szövegvonulata másik olvasatának  
reflexiójaként a „Nem szabad felejtened!" kulturális imperativusáról, az em-
lékezés kötelezettségér б l és meg nem szeghetб  törvényérő l beszél, miközben  
az IDŐK EMLÉKEINEK KÖNYVÉRE kérdez: „Elég volt, hogy valaki írni  

kezdett, olvasnia könyvben, és elhitte, hogy van idб , elhitte, hogy van emlé-
kezet?” (29) A véletlenkonstrukciók, a „minden történhetett volna másképpen  

is" (24) modalitása, a „szerencse"-mozzanatok iróniája, a holocaust-irodalom  

topikus helyei: a „hogyan kerülte el tudtán kívül a legrosszabbat" (29) típusú  

emlékezeti kommunikációs egybehangzások, az emlékezés társas aspektusai  

az öregek történeteiben, a közösségi variációk, átírások, b бvítések és torzítások  
jelenítik meg a történelem és elbeszélés, elbeszélés és emlékezet viszonyának  
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nagyon sokrétű  problémakörét: „A kés đ  estig mondták a neveket, a történe-
teket, amelyeket egy kicsit minden alkalommal másképp meséltek el, újabb 
adalékok jutnak eszükbe, újabb részleteket nyomoztak ki közösen. A mesélé-
sek alapján össze lehetett volna állítani egy sosem volt városka történetét, egy 
térképet, amelyen minden utcát minden nap másként hívnak." (21) 

A Mordecháj könyvét mintha azért írták volna, hogy megtanulják/megtanít-
sák olvasnia belé foglalt másik könyvet, a zsidó emlékezéskultúra fontos 
szövegét. Központi problémája egy, pontosabban két kérdésben összegz ődik: 
„De vajon lehet-e felejtés nélkül élni?" ... „Másrészt lehet-e emlékezet nélkül 
élni?" (44) A múltra való emlékezés legsúlyosabb feladata, hogy a szabadulás 
kontrasztos eseményét a jelen számára befogadja. A köznapi életvitel jelleg-
zetes mozzanatai, a felekezeti szájhagyomány, a parabolák, a példás történetek 
és mondások ennek érdekében fonódnak össze a zsidó történet biblikus 
szöveg-létével. Ezek mind egymásra tekintenek, egymás fénytörésében m ű-
ködnek, és a legegyszer űbb interpretációs folyamatban is nagy jelentésgazdag-
ságot mutatnak. A könyvstruktúra egy megszakításokkal olvasódó (Eszter-tör-
ténet) és egy megszakításokkal íródó (családtörténet) szöveg számára nyitja 
meg az együttlét, az egymást olvasás horizontját. Eszerint részleteiben mind-
kettб  halasztva jelenik meg. A mai irodalom nyelvén beszél б  szöveg perspek-
tívájában egy fordulatos, j б  szerkezetű , pergđ  ritmusú, minden bonyolultságtól 
mentes ószövetségi történet t űnik elб . Sűrűbb megszakításokkal, élesebb át-
menetekkel — helyenként már egyetlen mondat után váltás következik —  

nagyobb súlyt nyer, erđsebbeП  világítódik meg egy-egy elmetszett narratíva. 
Így lehetséges minduntalan visszatérni a biblikus múlthoz, amely megmutat-
kozik, majd megvonja magát, miközben más id đk (fđként a negyvenes, az 
ötvenes és a hatvanas évek, szórványosabban korábbiak is) dinamikusan, de 
a szigorú kronologikus rendb ől kilépve váltják egymást. A két szöveg szaka-
datlan együttmozgása (mozgó jelen — mozgó múlt) teszi lehet ővé az ősök 
biblikus-mitikus idejével való közös id бtartamok olvasásban való megélését. 
Az „olvasási rítus" a zsidó kultúra egyidej űségre alapozott időszerkezetének, 
a zsidó idő  életének tapasztalatához visz közelebb. 

Vannak idők, amelyek már P.-nek, a család legfiatalabb tagjának élmény-
világát is közvetíthetik, és vannak korábbi családtörténeti id đk, amelyek úgy 
biztosítják a zsidó dimenzió állandó jelenlétét, hogy közben nem kizárólag a 
zsidó alaphelyzete, a zsidó sorshoz való tartozás jelenik meg. A tematikus 
mozzanatsor jellegzetes elemei a háborúk és deportálások mellett a mikro-
környezeti tényezđk, a viselkedési szokások, az életmód foglalkozási mozza-
natai, a jellegzetes családszerkezeti szerepek, a nevelési elképzelések, vagy  
például az apához való viszony, ahogyan a biológiai problémát ontológiaivá 
transzformálja. Van egy mondat, amelyben a háború esztétikája, a robbanások 
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gyönyörűsége a jugoszláviai magyar olvasó tudatában ismer ős szépségként 
jelenik meg, lehet, hogy rá sem érez a szöveg iróniájára. A biblikus szemlélet 
bekódolásával válik lehetségessé szellemivel áthatni minden materiálisat, min-
dennapit és minden testit, pl. a gyermeki érzékelésben meghatározóan er ős 
negatív testélményeket, a testnedvek és savanyú szájszagok, a jellegzetes ecet-
szagok, az ürülékszagú kórterem keltette undort, a nagyapa halálközeli testé-
nek taszító látványát. 

Mordecháj könyve az emlékezés könyve. Jan Assmann (A kulturális emléke-
zet. Bp., 1999.83-84.) gondolatait segítségül híva azonban azt kell mondanunk, 
a „jelennek kontrasztot vet ő , kontraprezentikus, vagyis tényellentétes (kont-
rafaktuális) emlékezés" könyve. Az Irás-olvasás úgy jelenik meg, mint meg-
szakítás az „újrakölthetetlen" véletlenek folymatában, illetve, mint az emlé-
kezeti kontraprezentáció megvalósulása felé való többszöri kilendülés. „Az 
Eszter-tekercs egy karneválszer ű  ünnepi szokás liturgiája lett: a zsidó púrim 
ünnep visszájára fordult világként viszi színre az utópiát. Jellegzetes »ellen-
történet« (conter-history) ez" (Assmann, 84). A Mordecháj könyvének szer-
kezeti és modális információi a könyvvégéig, ilyen értelemben, tulajdonképpen 
egy kettős ellentettséget közvetítenek: a diaszpóra tapasztalatán kívül a kö-
zelmúlt tapasztalatait is megfordítják, szinte a huszadik század egészére kiter-
jedően. A feszültség Ott válik különösen élessé, ahol a bibliai menekülés 
reménye még egyre er ősödik, miközben a családtörténeti deportálás már 
javában folyik. Márton László az Árпyas főutcában már fölfedezte az emléke-
zéspróza számára az Eszter könyvének, a csodás megmenekülés történetének 
a púrimi karneváli hangulatnak kontraprezentikus hatásait, amikor „az elkép-
zelt győzelmi és örömünnepet, Purimspielt, ezt a nagyszer ű  és kétséges, mor-
bid, álarcos és lírai karnevált, amely a maga eredeti értelmét meg is tartva, ki 
is fordulva belőle, a bibliai Eszter könyvének történetét az elmondottakra 
vonatkoztatja vissza, és szó szerint dekonstruálja minden nagy, végs ő , Ven-
dégség, Lakoma, Színház lehet őségét és értelmét" (Balassa Péter: A leírhatatlan 
pillantás =Törésfolyamatok. Debrecen, 2001. 96.). A két — a holocaust-iroda-
lom újraíró vonalát is gazdagító — kisregény párbeszédének konkrét szöveg-
helyein történelemértelmezési-poétikai különbségeik válnak láthatóvá: Schein 
Gábor prózája a kontrasztot vet ő , kontrafaktuális hatásokat egészen másként 
működteti, mint Márton Lászlóé, amely eltér ő  hangsúlyokkal állítja a törté-
nelmi tényszerűségek felismerhetetlenségét, hozzáférhetetlenségét, felbontha-
tóságát és újrakölthetőségét. A Mordecháj könyvében a véletlenek lánca „ha 
megpróbáljuk felbontani és értelmesen újrakölteni", ellenállónak bizonyul, az 
emlékezeti megragadhatóság bizonytalanságai ellenére is van, ha nem is tiszta 
tényszerűsége, de valami olyan, igaz, paradoxálas szilárdsága, amelynek a bib-
likus emlékezet kontrasztot vethet. 



KRITIKAI SZEMLE 	 1475 

Northrop Frye (Kettős tükör. Bp., 1996. 201.) olvasatában is hangsúlyos „az 
a bizonyos „eljövendő  culbute générale, egy valamiféle nagy leszámolási jelenet, 
melynek során a helyes álláspontot képvisel ők és a helyes magatartásról 
bizonyságot tevők fölébe kerekednek az éppen hatalmon lév ő  ellenségeiknek." 
Eszter könyvét e culbute „legegyszerűbb változata"-ként olvassa. Más elkép-
zelések szerint ez az óperzsa irodalmi hagyomány a hellenisztikus kor kilátás-
talan viszonyai között mozdul cl az utópisztikus átíródások, az eszkhatológi-
kus, apokaliptikus átfogalmazások felé. Ez az elhajlás érezhet ő  a ránk maradt 
késői történetformában is, amelyben a zsidóság örökre biztosítja magának a 
békességes életet. Hogy a történetforma, beszédmód és hangnem „idegensége 
és időbeli távolsága láthatóvá váljon, tudatosan be kell vonni a jelenkori 
tapasztalatot, — hogy ... a spontán horizont-összeolvadást egy reflektált ho-
rizontelválasztóssal lehessen szembeirányítani" (H. R. Jauss: Jónás könyve — 
az idegenség hermeneutikájánakegy paradigmája. = Recepcióelmélet - esztétikai 
tapasztalat — irodalmi hermeneutika. Bp., 1977. 389.). Amikor az idegen meg-
értése során, a biblikus szövegben a családtörténeti id ők sajátjaként is tema-
tizált üldöztetési narratíva rajzolódik ki, az olvasás e saját történeti perspek-
tívájaként azonosítja az idegent. A Blumenfeld-fordítás élén álló — a 
fülszövegben paratextuális jelent őségűvé emelt, metafizikai jelleg ű  ajánlás 
(„Az igazságnak természete, hogy gy őzzön; a gonoszságé, hogy elbukjék. Mind-
az, ami az erkölcsi világrend útjában áll, elt űnik, minden csoda vagy rendkívüli 
beavatkozás nélkül is. Ezért nem említi a könyv Isten nevét egyszer sem.") 
még a „kételyek korát" megel őzően nyert megfogalmazást, és szintén a fenti 
idegenségi jelentéskörökbe illeszkedik. Hogy megfogalmazója mégsem a teljes 
kételytelenség szférájából tekintett a világra, egy zsidó lány halálát elbeszél ő  
példázata bizonyítja, amelynek végén nem a szokványos „szórul szóra így igaz", 
hanem a prófétáló jelentés ű  „így lesz" záróformula jelenik meg. 

A párhuzamossági megoldásforma, a specifikus többnyelv űség, illetve a 
szövegidegenség tapasztalata az Eszter-történetb ő l kiemelt címszereplő , Mor-
decháj, nevével megjelölt olvasási kód működtetésének lehetőségeit biztosítja. 
Míg az ószövetségi Eszter-könyv a közbenjáró, a megment ő  könyve, a család-
történetben, amely a Megillász Esztert olvassa, a közbenjáró, a megment ő  
alakjának nincs létvonatkozása. A cím (Mordecháj könyve) nyomán Eszter a 
hiány jelölőjévé válik, olyan valaki, aki jelenlétének megvonásával ad jelt 
magáról, már fiktív létezéssel sem létezik. Eszter egzisztenciális hiányával — 
az áldozat létének tapasztalhatósága kerül el őtérbe. A zsidó történeti hagyo-
mány szimbolikus erej ű  történetét, amely az egykori megpróbáltatások között 
morális erőt sugárzott, mára idegenné formálta a történelem, illetve az id ő . 
Az elénk táruló családtörténet „elviselhetetlen korlátain” keresztül lehet csak 
megközelíteni. Mordecháj a címben olyasvalaminek ad nevet, ami a kezdetek- 
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tő l prófétálható, félhet ő , de aminek a megértését csak a két történet egymást-
olvasásánakolvasásával lehet megkísérelni. Eszter hiányának címbeli bejelen-
tésével, azaz Mordecháj által betöltött helyével az Eszter-novella (az utópia 
és mintakép, a moralitás és sikerélmény) „történeti idegenségére" irányul a 
figyelem. Részint azért kellett a történeteket egybejátszani, hogy felismerhes-
sük a centrum újraképzésének szükségszer űségét, azt, hogy az új cím, az új  
választás nem a szerző , nem a regény, hanem a „történelem" választása. A cím 
azáltal nyeri el jelentéslehet őségeit, hogy figyelmessé tesz a centrumváltásra. 
A regény akkor is er ősen ebben a jelentésben olvastatja, ha tudjuk, vannak 
ennek a centrumváltó szemléletnek (még a Hámán-téma kiemelését illet ően 
is), megnevezés- és címformának történeti hagyományai, a vigasság ünnepét, 
a purimot például a második makkabeusi könyv Mordecháj ünnepe néven 
említi, vagy hogy egy lexikoncímszó szerint a múzeumi tárgyként nyilvántartott 
Mordecháj könyve „egy miniatűrökkel díszített, rasi-írású, ívrét ű  hártyakézirat, 
melyet az ismeretlen másoló 1317-ben készített Izraelben Áron számára". 

FARAGÓ Kornélia 

KÖLTŐ I ZSENGÉK „KÖRÍTÉSSEL"  

Fehér Ferenc: Krumpli Karcsi és társai. Zsengék. Életjel, Szabadka, 2001 

A változatokkal (pl. Böske I—II., A mélységb ől I—III., Hullámsír 1—II.) együtt 
Fehér Ferenc ötvenkét korai — 1942-t ől 1949-ig keletkezett — versét, két ún. 
elbeszélő  költeményét (Krumpli Karcsi kóborlásai, Bogár Imre), négy versfor-
dítását és két elbeszélésnek szánt munkáját tartalmazza az Elitjei á1ta1 meg-
jelentetett kötet. Anyagát gondozta, a kísér ő  tanulmányt és a hozzá fűződő  
jegyzetet Dér Zoltán írta. A költ ő  munkásságának e korai szakaszát szemléltet ő  
versek és prózaszövegek, az ún. zsengék, Dér Zoltán gy űjteményébő l származ-
nak, valamint a Gubás család dokumentumai között maradtak fenn. Ez utób-
biakhoz eligazító jegyzetet Gubás Ágota írt. A recenzensek Hózsa Éva és 
Mirnics Zsuzsa voltak. 

A kötet jellegéből következбen e korai pályaszakasznak a kés őbbi érett 
költő  munkásságára vetül ő  sajátosságait — az el őremutató motívumokat —  
kellene vizsgálnunk els ősorban, hiszen megjelentetésének is alapvet ő  szándéka 
volt „ennek a költészetnek a forrásvidékét ... körüljárni", miként Dér Zoltán 
kísérőtanulmánnyá minősített — korábban az Üzenet 1989. októberi számában 
közölt — írásában olvashatjuk: „a költ őnek a hivatásra való felkészülésével 
kapcsolatos ismereteket ... néhány adattal kiegészíteni" (D. Z. A felkészülés 
évei = F. F. Krumpli Karcsi és társai. 95-104.). A kötet primer anyagához 
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kapcsolt kísérőszövegek (az idézett tanulmány, a kiegészít ő  jegyzetek és a  
borítón közölt recenziórészlet) azonban olyan jelenségekre irányítják a figyel-
münket, és olyan minősítéseket tartalmaznak, amelyek zavarólag hatnak  a 
kötetet létrehozó szándékhoz mérten, s amelyekre ezért reagálni szükséges.  

Dér Zoltán tanulmánya alapjában véve rendben van, bár szembetűnő  sajá-
tossága a más irányultság, az a tény, hogy els ősorban neme kötet utószavaként  
jött létre, s ezért csak áttételesen — a költ ői „forrásvidéket" bemutató jellege  
révén — kapcsolódik annak anyagához. Az Egy reggel otthon cím ű  — a közzétett  
zsengék között (feltehetően, mert a költő  később átdolgozta és megjelentette  
Madarak folyója [1978] című  gyűjteményes kötetében) nem szerepl б  — vers  
keletkezéstörténetét tárja fel. A közös pályakezdés évei iránt érzett nosztalgia  
és a „tanú" fölényes hangvétele jellemzi a szöveget, amelynek szerz бje igen  
nagy teret szentel az általa szerkesztett Munkánk című  gimnáziumi közlöny  
történetének és jelent бségének, lévén arról szó, hogy nemcsak Fehér Ferenc  
közölte itt elsó munkáit, többek között a vizsgált költeményt is, de több más,  
később ismertté lett író. Zavarólag hat írásaiban a ritka kéziratok birtokosának  
fontoskodó hangja („ezek az oldalak... mindmáig fennmaradtak relikviáim  
között", „Ellenben kollekciómban finnmaradt. . ." stb., D. Z. Jegyzet = F. F.  
Krumpli Karcsi és társai, 110-111.), amiért — úgy tudom — kritikusi berkekben  
már megrótták. Ugyanakkor Dér Zoltán írásai e mellékzöngék ellenére is  
megfelelnek azoknak a kritériumoknak, amelyeket a szerz ő  által jelzett m ű -
fajok sajátosságaiként tartunk számon, és helyük lehet egy ilyen kiadvány  
kísérб  szövegegyüttesében. Gubás Ágota „eligazító” jegyzete (Fehér Ferenc  
zsengéiről = F. F. Krumpli Karcsi és társai, 107-109.) annál több kételyt vet  
fel olvasójában, mind megírásának célját, a közzétett költ ő i zsengék mellett  
betöltött szerepét, mind műfaji hovatartozását illet бen. A jegyzet elvileg  a 
primer szöveggel kapcsolatos adatokkal, magyarázatokkal szolgál. Gubás Ágo-
ta írásának címe ugyanakkora kijel бΡlt alkotói világ értékelб-elemzб  feldol-
gozását sejteti, hogy végül se az, se ez ne legyen. Ehelyett valamiféle, hátsó  
szándékoktól, címzett nélküli odapufogtatásoktól sem mentes, a bemutatott  
alkotói periódusról és eredményeirбl alkotott hangzatos — de érvekkel alá  
nem támasztott — kijelentésekkel t űzdelt műfajegyveleg, amely lehet recenzió,  
verselemzés, hányaveti tanulmány egy író életm űvének korai szakaszáról épp-
úgy, mint az „avantgárd semmitmondósok, blöffölбk" ellen irányuló pamflet.  
Gubás Ágota írása egyébként — s ez a szerkeszt ő  mulasztása — ,  váratlanul  
bukkan az olvasó elé, feltéve, ha nem a tartalommutatónál (amennyiben hibás  
nyomású példány tulajdonosa, mint e sorok írója, akkor ez sem jön be), vagy  
a katalogizált adatoknál lapozza fel a könyvet el бször, lévén arról szó, hogy  
a második oldalon csak az áll, kísér бΡ tanulmányt és jegyzetet e kötetbe Dér  
Zoltán írt.  
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A Gubás-szöveg első  bekezdései Fehér Ferenc 1942 és 1949 között kelet-
kezett költeményeinek és Grafikóпia című  prózai szövegének fennmaradási  
körülményeirő l tájékoztatnak. A költ ő  zsengéit „rajongó" évfolyamtársa, Süli  
(„akkori” leánynevén [„későbbi” leánynév is létezik bizonyára — B. E. megj.]  

Gubás) Izabella mentette meg az utókornak, mit a költ ő  irányában táplált  
bizalma, másrészt az évfolyamtárs őszinte érdeklбdése tett lehet ővé. Süli  
Izabella („szeretett magyartanára” volt a középiskolásoknak, ma pedig a Pa-
ulinum „közmegbecsülésnek örvend ő" tanára, ahol tiszteletdíjasként dolgozik  

— biztos így van, őszinte elismerésünk, csakhogy mindezek az adatok Fehér  

Ferenc korai költészetét illet ően érdektelenek, és a szófecsérlés jelenségkörét  

fedik) „egy rózsaszín ű  kis füzetbe" másolta át a verseket és a novellát, ezenkívül  

megбrizte a költő  levelét is, amelyet a jegyzetíró ugyancsak közzétesz. Elhi-
szem, tényleg „rózsaszínű  kis füzet", amely Fehér írói készül бdésének doku-
mentumait tartalmazza, s nem vonom kétségbe, hogy a magánlevél tartalmaz  

néhány, a fiatal költб  meggyбz6dését és irányultságát tükr бzб  momentumot,  
ugyanakkor e hangsúlyos rózsaszínnel árnyalt szövegkörnyezetben furcsán hat  

az „igazán kálváriás senkik életérбl" és a pesszimisztikus világértés tapaszta-
latairól szóló vallomás. A „románcosra" sikerült bevezet б t követбen Gubás  
idéz a levél jelölte élménykörbe tartozó versekb б l, megállapítva, hogy „erб -
teljes képek villantják fel a költб i tehetséget", ám „költészetének ez a húsunkba  

vágó kérdéseket felvet б  vonulata" nem teljesedhetett ki, mert az egyetemista  

társ biztatásán kívül nem kapott pozitív támogatást a költ б- és írótársak  
részérб l, mi több, lekicsinylés és gúny övezte, s — ha jól értelmezem Gubás  

szövegét — nem elsбsorban az adott történelmi szituáció, hanem az „avantgárd  

blöffölök" körébe tartozó írótársak tántorították el els бdleges költбi meggy&-
zбdésétб l, hogy az itteni magyarság '44-es tragédiájának adjon hangot költé-
szetében. A kérdésben tájékozottak (és az érintettek) nyilván értik, mir б l van  
szó, a téma kutatásában járatlanok viszont latolgathatják ki felé irányul ez a  

megjegyzés, vajon az egykori Symposion „avantgárd blöffб lб i", vagy a tunguz  
dadaisták húzzák-e be most a nyakukat. Mindenesetre egy eligazító jegyzetnek  

nem tárgya egy ilyen problematika még érvelésen és bizonyításon alapuló  

tárgyalása sem, de különösen mentesnek kellene lennie kisszer ű  allúzióktól;  
tájékoztat, adatokat közöl, pontosít és semmilyen szempontból nem igyekszik  

befolyásolni, fб leg nem szemléleti értelemben, olvasásunk mikéntjét. Ugyan-
akkor megjegyzése, miszerint a GrajїkóП ia című  elbeszélés azt példázza, „egy  

vajdasági magyar Orwell veszett el Fehér Ferencben, azaz villant fel írásában  

a szocializmus elgépiesedett, elidegenedett látomása" — nem azért, mert logikailag  
sem stimmel minden a mondatban — nem több hangzatos semmitmondósnál.  

Sajnos Mirnics Zsuzsának a hátsó borítólapon közölt recenziója is felvet  

bennünk bizonyos kérdéseket. Mindenekel бtt azon állítása ébreszthet kétsé- 
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geket, miszerint Fehér Ferenc Krumpli Karcsi kóborlásai című  — a korábbi 
közlésekhez viszonyítva kiegészített, a meglelt sorokkal teljesebbé vált —, 
1946-ban keletkezett elbeszél ő  költeménye „a gyermekeknek is élvezetes ol-
vasmány lehet, akárcsak a Bogár Imre című  hosszabb epikus mű". A könyv 
fedő lapján Szaghmeiszter Alida tizenegy éves szabadkai diáklány rajza látható, 
s ezzel a könyvküllemmel mintha a kiadó is azt sugallná, hogy az irodalom-
történészek figyelme mellett — mire a kísérő  tanulmány szerzője apellál — a 
gyermekolvasó érdeklődésére is számot tart. Vagyis: nem lenne rossz ezt a 
kiadványt gyermekkönyvként is eladni, hiszen a Krumpli Karcsit, vagy a Bogár 
Imrét akár a gyerekek is olvashatják — a recenzens véleménye is ezt támasztja 
alá. Ezzel azonban nem érthetünk egyet, hiszen meggy őződésünk szerint a 
gyermekolvasónak (is) értékes irodalmat kell nyújtani, és Fehér Ferenc zsengéi 
— számítsanak bár kuriózumnak az irodalmi érdekl ődés bizonyos szintjein —  
nem tartoznak a minőségi gyermekirodalom kategóriájába, megformálatlan, 
kezdetleges — természetszer űleg éretlen és kiforratlan — munkákról van szó. 
Arról nem is beszélve, esetleg a gyermekolvasó — a gyermekeknek szánt, vagy 
a gyermekolvasót is megszólító értékes alkotásai helyett — Fehér irodalmi 
munkásságának ezt az esztétikailag alacsonyabb színvonalú rétegét ismerné 
meg először. Egyszóval: nem lehet egy könyvvel (legalábbis ezzel nem) többféle 
igényt egyszerre kielégíteni. 

Eltekintve a kötet irodalmi anyagához járuló, kiegészít ő  apparátus befo-
lyásától, felmerülhet bennünk a kérdés (egyéni olvasatunk szerint), mi az, amit 
meghatározó jelenségnek tarthatunk Fehér Ferenc korai költészetében. „Irá-
nyítatlan" figyelmünk mindenekel ő tt e költő i világ háttérmozzanataira, valódi 
forrásvidékére irányul: a gimnazista költ ő  olvasmányaira. Versei arról tanús-
kodnak, hogy kereső-kutató, elmélyült, esztétikai élményt igényl ő , az irodalmi 
művek befogadását és megértését a költ ői „építkezéshez" alkalmas m űveletnek 
tekintő  olvasó volt: írt „csokonaias" dalokat, „berzsenyies" ódákat, Arany 
János, Petőfi Sándor, Ady Endre, Juhász Gyula, T б th Árpád, József Attila és 
mások költészete „életre hívta" elégiákat, szonetteket, balladákat. A János 
vitéz élményszerű  olvasása jelentős mértékben befolyásol(hat)ta az epika m ű -
fajai közötti szárnypróbálgatásait, mindenekel ő tt a Krumpli Karcsi kóborlásai 
létrejöttét. 

Nem vonom kétségbe, hogy van értelme, és szükséges egy költ ő  indulásának 
momentumait feltérképezni, költészetének forrásvidékét feltárni, zsengéit 
összegyűjteni. A kérdést tudományos igénnyel vizsgáló tanulmányoknak ott a 
helyük az írói monográfiákban, a „zsengék"-nek min ősülő  munkák sem ma-
radhatnak ki a kritikai kiadásokból, az „összegy űjtött művek"-bő l, vagy az 
életmű  egészét reprezentáló sorozatból. Egy, a Krumpli Karcsihoz hasonló 
különálló kötet posztumusz megjelentetése azonban nem t űnik minden te- 
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kintétben indokoltnak és ésszer űnek, megtörténhet — mint ez esetben — hogy 
inkább van köze kiadói ambíciókhoz, mint az adott irodalmi életm ű  szellemi-
ségéhez, ahhoz aszellemi örökséghez, amelyet a lezárult alkotói pálya jelenthet 
számunkra. 

BENCE Erika 

TÁJEGYSÉGÜNK GAZDAG PANTEONJA 

Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból, 
I. (A—GY). Forum Könyvkiadó, Újvidék 

A közelmúltban hagyta el a nyomdát Kalapis Zoltán eddig talán legnagyobb, 
legimpozánsabb (három kötetre tervezett), m űvelđdéstörténeti vállalkozásá-
nak első  könyve, amelyet a közeljövőben még kettő  követ majd. Szerzőnknek 
több mint másfél évtizedes folyamatos, alapos és körültekint ő  kutatómunkára 
volt szüksége ahhoz, hogy tet ő  alá hozza e nagyméret ű  vállalkozást. Hogy ezer 
életrajzzal feltérképezhesse, dokumentálhassa, bizonyíthassa „a teremt ő  ma-
gyar szellem jelenlétét ... a magyar nyelvterület déli részén és peremvidékein". 
Azon írók, költök, művészek, politikusok, tudósok stb. életpályáját rajzolta 
itt meg a rá jellemző  élvezetes és olvasmányos stílusban, akik valamilyen 
módon kitűntek saját szakterületükön. Elhunyt jelességek életrajzi adatait 
tette itt közzé, alfabetikus sorrendben 2002. május 1-jével bezárólag. Ezer 
lezárt életpályát, amellyel vidékünk arcképcsarnokát formálta meg, tájegysé-
günk jelességeinek panteonját, amelynek gazdagsága bízvást a meglepetés 
erejével hat. 

Kalauzának egyik erénye, hogy az életrajzok szelektálásánál nem a körü-
löttünk gyakran változó országhatárokat választotta mércéül, hanem arra 
törekedett, hogy „egy történelmi értelemben vett tágabb régió arcképcsarno-
kát' rajzolja meg: a történelmi Dél-Magyarországét, illetve mindazon déli 
régiójét, ahol magyarok éltek/élnek és alkotnak. Már maga ez a tény nagy 
előnyt biztosított számára a hagyományos lexikonokkal szemben, ám ugyan-
akkor több munkát is, körülményesebb utánajárást s nem utolsósorban nehe-
zebb adatgyűjtést. 

Munkájának másik pozitívuma, hogy nemcsak az eddigi lexikonok által 
szánion tartott jelességek pályáját térképezte fel, hanem több kevésbé ismert, 
vagy teljesen ismeretlen személyét is, akiket érdemesnek tartott elragadni a 
feledéstől. Igy, ha belelapozunk életrajzaiba, megdöbbenve tapasztaljuk, hogy 
az eddig ismertek mellett megannyi ismeretlen név bukkan fel. 
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Végül kalauzának feldolgozási koncepciója, az életpályák bemutatási módja  

az, amely megkülönbözteti és az eddigi lexikonok fölé helyezi Kalapis élet-
rajzgyűjteményét. Ugyanis amíg a lexikonok általában nem min ősítenek s az  
életrajzi adatokat is csak szelektíven közlik, addig Kalapis értékeli is a bemu-
tatott személyek életpályáját, az életrajzokat sok apró, érdekes részlettel teszi  

színesebbé, de ugyanakkor nem feledkezik meg a megfelel ő  tényanyag közlé-
sérő l sem. Életrajzai tehát olvasmányosak, könnyed hangvétel űek, ugyanakkor  
adatgazdagok is. Az általános és szaklexikonok, valamint a különféle szak-
könyvek és adatbázisok mellett Kalapis életrajzait id őigényes hazai és külföldi  
levéltári kutatásokra (is) alapozta, s türelmesen utánajárt egy-egy — az illet б  
személy életpályájának bemutatásához, méltatásához nélkülözhetetlen — adatnak.  

Ezer életrajz — kimondani is sok, hát még megírni! Pedig szerz őnknél azon  
túl is gyűlik az új anyag, sorjáznak az újabb megírásra váró nevek, sorsok,  

életpályák. Hiszen mint maga írja, „az ilyen jellegű  munkákat egyébként sem  
lehet befejezni, csak abbahagyni".  

Kalapis Zoltán Életrajzi kalauza művelбdéstörténetünk mindenképpen nagy  
nyeresége, úttört vállalkozás is a maga nemében, mert ehhez hasonló munkát  

mindeddig nem tudtunk felmutatni. Egy tapasztalt, kiváló múltkutató nagy  

egyéni vállalkozása, aki kutatásai során „mélyen belenyúlt) a századokba".  

Munkája átfogó jellege és adatgazdagsága miatt minden bizonnyal színesebbé,  

árnyaltabbá és teljesebbé teszi a déli végekr бl alkotott képet.  
E régen hiányolt összegezést nemcsak a szakemberek forgatják majd jól  

használható adattárként, hanem az olcsók is, érdekes olvasmányként.  

NÉMETH Ferenc  

SZÍNHÁZ  

JUDIT  

Ismét, A szecsuáni jóember után, egy olyan elvadás, amely nemcsakhogy  
radikálisan megosztja a közönséget — lesznek, akik nagyon szeretik, s lesznek,  

akik nagyon nem szeretik —, hanem inkább távol tartja a színháztól, mint oda  

vonzza a nézбket, persze, ha egyáltalán Újvidéken beszélhetünk közönségr ől,  
amely a szervezett (sajnos, egyre fegyelmezetlenebb) diákpublikum mellett a  

bemutatón kívül, Az angyal álma című  színházi izét nem számítva, legalább  
nyolc—tíz háromnegyed—fél házat jelentene (de ez már egy másik kérdés, amely  

nem a kritikára, s fб leg nem egy elбadás kritikájára, hanem a színházi közön-
ségszervezésre tartozik, de nagyon). Holott Végel László Judit című  drámájá-
nak elvadása, minden vitatható megoldása ellenére, megérdemelné a jobb  
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helyeken „nagyérdeműnek" nevezett közönség figyelmét. Igaz, hogy a veszp-
rémi vendégrendező , Tömört' Péter szokatlan színházi nyelvet választott a  

zsidó legendából vett, különben a világirodalomban gyakran felhasznált Ju-
dit-tragédia színpadi megjelenítésére, de talán éppen az el őadás stílusának  
rendhagyó jellege lehetne provokatív egy színházérzékeny befogadók бzeg (van  
nálunk ilyen?) számára. S ebbe a közegbe a középiskolások, s ő t talán az  
elemisták is beletartoz(ná)nak, ha megfelel ő  felkészítés után vinnék őket  
színházba.  

Végel köztudottan politikus alkat lévén aJudit-témát is a politika függvé-
nyében értelmezi. A téma mindmáig legismertebb színpadi változatának fel-
dolgozója, a német romantikus Friedrich Hebbel a kifejezetten drámai törté-
netet, mely szerint Judit, hogy az ostromlott várost megmentse, feláldozza,  

odaadja magát Holofernesznek, majd megöli a hadvezért, olyképpen módo-
sítja, hogy Judit beleszeret áldozatába, következésképpen túláradó szenvedélye  

tovább mélyíti a tragédiát, amit fanatizmusa különben is elkerülhetetlenné  

tesz. Végel viszont aJudit-témát inkább alkalomnak tekinti arra, hogy általa  

társadalmi, emberi viszonyokról nyilatkozzon. Ezért Juditja egyaránt olvasha-
tó/interpretálható a magát fanatikusan feláldozó címszerepl ő , a diadalt kizá-
rólag harc útján méltónak tekint ő  hadvezér (az ostromlott város lakói önként  

akarják átengedni a várost), a hatalom birtokosainak (kormányzó, bankár,  

rendőrfőnök stb.) s az általuk manipulált tömeg vagy Judit nevel ője, lelki  
támasza és tanácsadója, Eszter tragédiájaként, a hit, a hatalom, az emberi  

gyarlóság, a barátság példázataként. De szólhat a m űvészet elkurvulásáról is.  
Szinte minden emberi érték relativizálódásáról. Mindez így együtt sok is, de  

a szálak kidolgozatlansága folytán kevés is egy drámához, kivált pedig egy  

előadáshoz. Az utóbbit nehezíti az írói dikció publicisztikus jellege, neveze-
tesen, hogy vannak drámai helyzetek, de nincsenek jól megformált, egyéni  

sorsú drámai szereplők.  
Ennek ellenére a felvetett, jelzett emberi/társadalmi kérdések kétségtelenül  

figyelmet érdemelnek, amit színházi vonatkozásban érdekessé tesz a témagaz-
dagság ellenére is vázlatos szöveg, szerepek megjelenítésének kérdése. Ma-
gyarán: hogy adható el ő , hogy játszható Végel László Juditja.  

Nos, az előadás dramaturgja (Gyarmati Kata) és rendez ője (Tömöry Péter)  
az eredeti szöveg „húzásával" a sokszálú cselekményb ő l kiválasztotta azt, amely  
olvasatuk szerint gerince lehet egy drámai történetnek, illetve kialakított egy  

olyan sajátos játékstílust, amelynek formai jegyei, küls ősége folytán kevésbé  
lehet szembetűnő  az írói beszédmód publicisztikus vázlatossága. A szöveg  
karcsúsításának eredményeként az el őadás inkább s kifejezettebben, mint az  

alaptextus, a címszereplőről szól, természetesen az el őadás sem nélkülözi a  
vezetők aljasságának bemutatását. Ugyanakkor az is felmerül az emberben,  
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hogy Judit középpontba kerülése a szerep csodálatos megformálójának, Szor-
csik Krisztának (is) az érdeme. Ő  ugyanis hibátlanul „beszéli" azt a színházi 
nyelvet, amit Tбmбry Péter kitalált annak érdekében, hogy úgy tessék, drámát 
látunk, s nem drámavázlatot. 

Szoresik Kriszta nem csak tökéletesen elsajátította a szaggatott, szögletes 
(a japán színjátszást idéz đ) mozdulatokat és a legváltozatosabb hanghatásokat 
egyesítő  erősen stilizált játékstílust, ami az ő  esetében nemhogy nem tűnik  
külsőségnek, hanem amit ó önjellemzésre, helyzet- és viszonyteremtésre is  

kihasznál, holott ez a nálunk igencsak szokatlannak tekinthet ő  színészi esz-
köztár alapfokon inkábba felszín, minta mélység megmutatására használható.  

Következésképpen azoka jelenetek élnek igazán, amelyben ő  szerepel. Így 
„pörgeti fel" az apjával való jelenetet, amelyre azután kerül sor, hogy botrányos 
viselkedésével meghiúsította a számára semmiképpen sem elfogadható, s ő t 
hozzá nem méltó házasságot a kormányzó fiacskájával. De említhetném a 
zárójelenetet is, melyben ellenállhatatlan szuggesztivitással kényszeríti a 
hatalmába bódult, önelégült Holoferneszt arra, hogy benne egyenrangú társat 
lásson, mi több, hogy csodálja és engedelmeskedjen neki. Igy éri el nemcsak 
azt, hogy az öntelt hadvezér kiszolgáltassa magát neki, s gyilkos tervét ő  
zavartalanul végrehajthassa, hanem, hogy a vereséget nem ismer б  férfi vele 
együtt válassza a halált, mert ráébredt arra, hogy az a világ, amelyben élt, saját 
szolgalelkű  serege éppen úgy, mint az ostromlott város korrupt, haszonles ő  
vezetб i, akik félnek vele szembeszállni, kiábrándító. S bár Judit „hódítása" és 
Holofernesz behódolása, illetve a kett ős (ön)gyilkosság ritka szép balettjele-
netté formálódik, lehet azonban, hogy Holofernesz változását inkább csak a 
kritikusi szándék látja, s nem a hadvezért alakító, ezúttal észrevehet ően rutin-
eszközökkel, készletbő l dolgozó színész, Nagypál Gábor láttatja. 

A színészek közül a díszlet- és jelmeztervez ő  Lбrincz Melinda és a jelene-
teket elválasztó, illetve az el őadás hangulati aláfestését ad б  zenét szerző  Bakos 
Árpád által jelent ős mértékben elősegített rendhagyó játékstílust a címsze-
replб  mellett Mezei Kinga, Judit bizalmasa és egyben besúgója, érti és „be-
széli". Következésképpen kettejük jelenetei az el őadás legjobb, emberileg 
legtartalmasabb pillanatai is, amelyekben stiláris összhangzás van. Ezzel szem-
ben Giricz Attila mint Judit apja, a lányával játszódó említett jelenetet kivéve, 
Magyar Attila mint Kormányzó, Ábrahám Irén mint Kormányz бné, Kőrбsi 
István f. h. minta fiuk, Pásthy Mátyás mint Bankára hagyományos realista 
eszközöket keresve, használva kínnal magára öltött „ruhaként" viseli a ren-
dezés kívánta szokatlan stílust, aminek következtében színészi játékstílus 
tekintetében két egymástól eléggé különböz ő , mindenképpen össze nem illő  
változatot látunk. 
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Az előadásbeli „művészek", Puskás Sándor (Cirkuszigazgató) és Figura 
Terézia (Szép Amália) harsány, de az alapstílussal összefüggésben, ennek egy 
szélsőséges változatát felmutató eszközökkel, az ellenpont hálás funkcióját 
vállalják és jelentik, vigyázva arra, hogy ne engedjenek a csábításnak, s ne 
váljanak előadáson belüli önálló attrakcióvá. Hasonlóképpen az el őadás össz-
képét segítő  fegyelmet tanúsít Szabó Attila a Kapitány fizikai er őpróbát is 
jelentő  kis epizódszerepében. 

Megvallom, szándékosan hagytam az írás végére Krizsán Szilvia méltatását. 
Aki Jósnőként és Viktória, a nagycirkusz Művésznőjeként önhibáján kívül két 
különböző  hatású jelenet szerepl ője. Előadáskezdő  énekét hatástalanítja a 
szám funkció nélküli hosszúsága, kés őbbi jelenete azonban lélegzetelállítóan 
szuggesztív. Teljesítménye kétarcúságával mintegy jelképe is lehetne az Újvi-
déki Színház Tбmбry Péter rendezte Végel-dráma el őadásának, amely több 
vonatkozásban provokatívan figyelmet kelt ő , de semmiképpen sem tarthat 
számot tömeges érdeklődésre. 

GEROLD László 

TÖKMAG ÉS KÍJÓ  

Rideg Sándor—Tímár Péter: Indul a bakterház. Zenés életkép. Szabadkai Nép-
színház. Rendező : Hernyók György  

Bendegúz, Rideg Sándor Indul a bakterház című  kisregényének kamasza az  
Ábelek és a Kakuk Marcik fajtájából való, hozzájuk hasonlóan szegény, ki-
szolgáltatott, csavaros esz ű  és önérzetes fickó, akitő l azonban —ellentétben  
Tamási Áron vagy Tersánszky Józsi Jenő  legendás hősétő l — a bosszúállás  
gondolata sem idegen. Bendegúz (Sz őke Attila f. h.) Lúdas Matyi módjára  
szeretne visszafizetni az ő t ért sérelmekért. Nem igazán sikerül. Mert Bendegúz  

csupán — a nevéhez illően — gézengúz, aki apró csínytevéseivel keseríti meg  

kenyéradó gazdája, a léha s borissza Szabó bakter (Kovács Frigyes), az ősgonosz  
Banya (Vicei Natália), a beképzelt Marhakeresked ő  (Szilágyi Nándor) és  
Toppancs, a sánta ördögre emlékeztet ő  lókupec (Mess Attila) mindennapjait.  
Mindenkiét — kivéve Buga Jóskát, a regényben „piócás ember"-ként emlegetett,  

sarlatán csodadoktort (Csernik Árpád) tiszteli, mert hozzá hasonlóan túljár  

az emberek eszén —, aki körülötte van. Mégsem ő  a főszereplő , hanem az az  
isten háta mögötti agyilag/anyagilag teljesen lepusztult, borba áztatott, gonosz  

világ, amelyben a bakter fogadta tehénpásztor él. Következésképpen történet  

sincs, csak lazán összefügg ő  epizódok vannak, amelyek azonban remek színészi  

magánszámokra, áriákra nyújtanak alkalmat. S ezekkel a szabadkai színészek  
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kivétel nélkül élnek is, ett đ l lesz igazán szórakoztató a Hernyók rendezte  

előadás.  
Hogy a Rideg Sándor regényéb đl formált történet valójában életkép, azt  

elsősorban az előadás ellenállhatatlan komikumú, zseniális jelenete példázza.  

Az, amely lényegében a regény tizenkettedik fejezetéb đ l készült, s melyben a  
Rozi, a bakterházhoz került, a férfinépet izgalomba hozó fehércseléd, a de-
mizsont magába igencsak dűtögetđ  Szabó bakter, a kívül-belül förmedvény  

Banya, Toppancs, a hangos, vihogó („nyihí, nyaú, hi, hi, hi, haj, haj! ..."),  

mindig okoskodó, de önmagán segíteni képtelen sánta ördög lókupec és  
természetesen Bendegúz, ezúttal kivételes szemlél đként. Ők ülik körül azt az  
asztalnak használt alkalmatosságot, amely valaha talán egy tehervagon része  

lehetett, s amely közepére a Banya egy halom tökmagot öntött. Mindannyian  

szorgalmasan rágják a tökmagot és köpdösik a héját szerteszét, s láthatóan  

igencsak unatkoznak. Hogy az unalmat elüssék, emlékezetükben történetek  

után kutatnak. Toppancs, ha már álmaik n ője, Rozi is köztük van, akire a  
jócskán ittas bakter is rá-rápillant sóvárogva, valami kancsal szerelmes mesével  

próbálkozik, a Banya, jobb híján saját özvegységét adja el ő  („hogy az đ  urát 
harmincéves korában úgy eltrafálta a lapis guta, hogy valami ötven évig ment 
curukkolva"). Ekkor szólal meg Rozi, aki a hallottakon olyan jót vihogott, 
hogy „a szája is tótva maradt, mint a fazéknak". Ő  sem akar lemaradni. S 
előrukkolt kedvenc meséjével a kíjókról, akik „a ház fundamentumában laktak, 
és onnan jártak ki mindenféle disznóságra". Ezek közül a „legborzasztóbb az 
volt, hogy egy kíjб  fölment legelni a toronyba, és mikor a harangozó déli álmát 
aludta, bemászott a hasába. Amikor a kíj б  kimászott a harangozó hasábul, 
olyan vastagra dagadt a sok bagólétül, mint a nagy eperfa dereka ..." Csak-
hogy, részletezte a Rozi, a „kíj б  nem magától gyött ki, úgy csalták ki egy tál 
meleg tejjel ..." De ekkor már senki sem unatkozott. Csak rágta és köpte a 
tökmagot, és hallgatta Rozit, aki elnyújtott, sipítósan vékony hangon, végte-
lenül vontatottan mesélt, mert közben rágott és köpködte szerte a tökmaghéjat, 
már amelyik nem ragadt a szája szélére, és fityegett ott émelyít ően gusztusta-
lanul. A Banya buta holdvilágképű  fejét az asztallapra támasztotta, nem is 
látszott belő le más, az örökmozgó kupec megdermedt, a bakter pedig egyre 
laposabbakat pislogva és egyre lassúbb mozdulatokkal d űtögette magába a  
bort, és a részeg ember üres vágyakozásával nézett az asztal szélén ül đ  Rozira, 
aki csak mesélt és rágott és köpködött, de akit a két férfi olyan szépnek látott, 
mint talán soha. 

És ez eltartott vagy tíz percig. De lehet, hogy tovább is. Mert csak azt tudom, 
úgy nevettem, hogy talán a könnyeim is potyogtak, pedig valójában szomorú 
egy jelenet volt. Inkább sírni, mint nevetni kellett volna ennyi butaság, ilyen 
tömény szellemi bárgyúság és ennyire ragadós koszlottság láttán/hallatán. A 
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belső  és külső  nihil tökéletes látlelete: megannyi színészi remeklés, amelyek 
mellett szinte megfeledkezünk a különben ugyancsak remek „áriákról". Vicei 
Natália ősgonosz és őshuta Banyájának, Mess Attila felfuvalkodott, de gyáva,  

nagyokos, de a vágyai nőjét az orra el ő tt elcsábító kupecának, Kovács Frigyes  
borban puhított, málló jellem ű  bakterének, G. Erdélyi Hermina vihogó gusz-
tustalanságával elriasztó Rozijának, vagy a tökmagos/kijós jelenetben nem  

szereplő  Csernik Arpád tenyérbemász бan pimaszul harácsoló és hazudozó,  
kissé talán el is túlzott csodadoktorának, Szilágyi Nándor fennhéjazó, de 
ügyefogyott, a szó szoros értelemben az ökrök vonszolta marhakeresked бjé-
nek, Pesitz Mónika szájaskodó, de a bakter szavától megsemmisül ő  Borcsa 
asszonyának találó jellemábrázolásáról, melyeket árnyal a két csend őr (Ral-
bovszki Csaba és Péter László) vicceket idéz ő  korlátoltsága. Sajnálatos, hogy 
ebbe a sorba, minden igyekezete és tiszti ellenére, hogy összekösse a szinte 
különálló epizódokat, megteremtse az el őadás folyamatosságát, nem tartozhat 
a fő iskolás Szőke Attila, mivel Bendegúz szerepe, bár ő  áll az epizódok  
centrumában, nem alkalmasa többiekhez hasonló színészi remeklésre. Ett ő l  
függetlenül nagy igyekezettel és becsülettel látja el nem egyszer ű  összefogó  
feladatát, amelyben szinte segítségére van a népszínm űvekhez hasonlóan min-
dig kéznél levő  füstös képű  muzsikus (Szloboda Tibor m. v., Pálfi Ervin f. h.  
és Katkб  Ferenc), akik megjelenésükkel, egy-egy jellegzetes gesztusukkal  

felismerhető  figurákat is hoznak.  
És ... — bármennyire is nehéz ennyi dicsér ő  szó után kimondani, elkerül-

hetetlen — előadás mégsincs. Vannak csodálatos szólók, van egy megismétel-
hetetlenül zseniális jelenet, de el őadás nincs. Elsбsorban mert nincs történet,  

csak történetmorzsák vannak, amelyeket — ahogy a nagy mulattatókat (Koltai  

Róbert, Haumann Péter, Pécsi Ildikó stb.) felvonultató tévéváltozat rendez ő -
jéhez, Mihályfy Sándorhoz hasonlóan — önhibáján kívül Her Пyák Györgynek  
sem sikerült szerves egésszé gyúrni, összefogni.  

Ettő l azonban még a közönség kiválóan szórakozik.  

GEROLD László  
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KERTÉSZ IMRE ELSŐ  NOBEL-DÍ-
JASUNK — A 2002. évi irodalmi Nobel-
dfjat a svéd Királyi Akadémia a magyar  
Kertész Imrének ítélte „munkásságáért,  
amelyben a történelem barbár önkényének  
kiszolgáltatott törékeny ember tapasztala-
tait mutatja fel". A magyar irodalom els ő  
Nobel-díjas szerzőjének művei: Sorstalan-
ság (regény, 1975), A nyomkeres ő  (regény,  
a Detektívtörténet c. regénnyel együtt,  
1977), A kudarc (regény, 1988), Kaddis a 
meg nem született gyermekért (regény,  
1990), Az angol lobogó (elbeszélések,  
1991) Gályanapló (nap1б , 1992), A Holo-
caust mint kultúra (esszék, 1993), Jegyző-
könyv (dokumentumnovella, Esterházy  
Péter Elit és irodalom cím ű  m űvével közös  
kötetben, 1993), Valaki más (esszék,  
1997), A gondolatnyi csend, amíg a kivég-
zőosztag újratölt (esszék, 1998), A szám-
űzött nyelv (esszék, 2001), Sorstalanság 
(filmforgatбkönyv, 2001). — A Nobel-díj  
odaítélését követfSen jelent meg Kertész  
Imre Sorstalanság című  regényének szerb  
kiadása Aleksandar Tišma fordításában, az  
újvidéki Prometej kiadónál Bezsudbinstvo 
címmel.  

SZENTELEKY KORNÉL IRODAL-
MI DÍJ — A 2002. évi Szenteleky Kornél  
Irodalmi Díjat a zs űri (Bordás Gубzб ,  
Csáky S. Piroska és Vukovics Géza) Né-
meth Ferenc m űvelődéstörténésznek ítélte  
múltunkat feltáró egy évtizedes eredmé-
nyes munkásságáért. A díjazott könyvei:  A 
torontáli szőnyeg (1993), Bittermann Károly 
és a szabadkai Пyomdaszat kezdetei (1994),  
A Fülep család Becskerekén (1997), Streit-
mann Antal (2000), A bánáti fényképészet 
története (2002). — A bírálóbizottság külön-
díjban részesítette Kristály Kiárát a Szen-
teleky Napok létrehozása, életben tartása  
és felvirágoztatása érdekében kifejtett há-
rom évtizedes fáradhatatlan és önzetlen  
munkásságáért.  

BAZSALIKOM MŰFORDÍTÓ DÍJ —
A 2002. évi Bazsalikom Műfordító Díjat  a 
zsűri (Bordás Győző , Csáky S. Piroska és  
Vukovics Géza) Lidija Dmitrijev mű fordí-
tónak ítélte oda B őrcsök Erzsébet Eszter 
című  regényének szerb nyelv ű  fordításáért.  

SINKÓ-DÍJ — A 2002. évi Sinkó Ervin  
Irodalmi Díat a bírálóbizottság (Csányi Er-
zsébet, Harkai Vass Éva és Hózsa Eva)  
Danyi Zoltánnak ítélte oda széles kör ű  iro-
dalmi tevékenységéért.  
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PATAKI GYŰRŰ  — Az első  hivatásos 
vajdasági magyar színházi bemutató emlé-
kére évente szervezend ő  Vajdasági Magyar 
Színjátszás Napján (október 29-én) az idén 
első  ízben ítélték oda az elmúlt évad leg-
jobb színészi alakításáért járó Pataki Gy ű -
rű t. A Franyб  Zsuzsanna, Gerold László 
és Jódal Rózsa összetétel ű  zsű ri szerint az 
elismerést Kálб  Béla, a szabadkai Népszín-
ház színésze érdemelte ki JohnПy fegyver-
ben című  monodrámában nyújtott alakítá-
sáért. 

SZÉP KÖNYV VERSENY 2002 — A 
Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok kereté-
ben november derekán Topolyán a Vajda-
sági Magyar Művelődési Szövetség meg-
rendezte a szép vajdasági magyar könyv 
versenyét. A Nemes Fekete Edit vezette 
zsűri a legszebb kivitelezés ű  szépirodalmi 
jellegű  könyvnek a Németh István Lélek-
vesztőn című  Forum-kiadványt nyilvánítot-
ta, amelyet Kapitány László tervezett Han-
gya András akvarelljének felhasználásával. 
A gyermekkönyv kategóriában is az újvi-
déki könyvkiadó nyerte az első  díjat J6dal 
RózsaA csokinyuszi három kívánsága című  
könyvel, amelyet Léphaft Pál tervezett és 
illusztrált. Az értekez ő  próza kategóriájá-
ban a Családi Kör kiadványa nyerte az е lsб  
díjat Szabó József Tallián Emil, a világuta-
zó vadász című  könyvel. DicsérfS oklevél-
ben részesült az újvidéki Agapé Kiadó  
Mándity György Vajdasági orgonák, a sza-
badkai Eletjel Matuska Márton Három  
mártírunt; a tóthfalusi Logos Kiadб  Raj 
Rozália—Nagy István Doroszldi népi textí-
liák és az újvidéki Forum Könyvkiadó Lé-
vay Endre Holnapvárók és Káich Katalin 
A nagybecskereki magyar színjátszás törté-
nete és repertóriuma című  könyvéért. A zsű -
ri egyébként kilenc kiadó mintegy ötven 
könyve közül válogathatott. A topolyai ren-
dezvény keretében az egykori Kray-kastély  

termeiben a zs ű rielnök Nemes Fekete Edit 
nagyszabású kerámiakiállítását is megte-
kinthette. 

VASAGYI MÁRIA SZIRMAI DfJA —
A Szirmai Károly Irodalmi Díj bírálóbizott-
sága (Bányai János elnök, Bordás Győző  
és Csorba Béla) a november 14-én és 25-én 
megtartott értekezleten egyhangúlag úgy 
döntött, hogy a 2002. évi Szirmai Károly 
Irodalmi Díjat Vasagyi Mária Silentium al-
bum című  prózakötetének ítéli oda. 

Vasagyi Mária látomásos elbeszélései új 
színt jelentenek a vajdasági magyar iroda-
lomban, egyedi módon fogalmaznak meg 
rendhagyó sorsokat, beleszőve e táj nép-
rajzi jellegzetességeit is. Történelem, mito-
lógia és a valós sors groteszkségei elegyed-
nek a családtörténetként is olvasható 
szövegekben, amelyek, végül is, világunk 
reális és torz képét is megmutatják. Elbe-
széléseiben Vasagyi Mária ezeddig szokat-
lan nyelvi eszközökkel is dolgozik, ami kü-
lön varázsa szövegeinek. 

MEGJELENT 

Deák Ferenc: Tél, versek 1983-2002, 
Studio Bravo, Szabadka 

Dér Zoltán: Romlás és boldogság, tanul-
mányok, Életjel, Szabadka, 2002 (Elitjei 
Könyvek 97) 

Horváth Mátyás: A nevelés m űhelye, ta-
nulmányok, Életjel, Szabadka, 2002 (Elit-
jel Könyvek 98) 

Magyar László: Tovatűnő  évszázadok,  
helytörténeti tanulmányok, Életjel, Sza-
badka, 2002 (Életjel Könyvek 96) 

Holnaplátók, ifjúsági közérzetmérleg, 
tanulmányok, MTT, Szabadka, 2002 
(MIT Könyvtár 5) 

Mozzanatok —  Nagy József elбadásairól, 
cikkek, értékelések, Kanizsai Kör, 2002 
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Virág Gábor: A kézm űvesség története.  
Paraszti foglalkozások, kézmi Їvesek, iparo-
sok Topolyán, tanulmányok, Topolyai Tá-
jékoztatási Füzetek, 2002  

Ottó Tolnai: Ich kritzelte das Akazien-
wáldchen in mein lift ,  négy novella, ford.:  
Buda György és Deréky Géza, Lana, Bécs,  

2002  

Hajnóczy Péter: Opusteli persijski grad  
(A halál kilovagolt Perzsiából), regény,  
ford.: Marko Čudić , Narodna knjiga—Alfa,  
Belgrád, 2002  

Kertész Imre: Bezsudbinstvo (Sorstalan-
ság), regény, ford.: Aleksandar Tišma, Pro-
metej—Stylos, Újvidék, 2002  

Konrád György: Melinda i Dragonian  
(Kerti mulatság), regény, ford.: Vickб  Ár-
pád, Stubovi kulture, Belgrád, 2002  

Végei László: Fxterritorium (Fxterritóri-
um), napló, ford.: Vickб  Árpád, Stubovi  
kulture, Belgrád, 2002  

Végei László: Bezdomni eseji, válogatott  
esszék, ford.: Vickб  Árpád, Samizdat 92,  
Belgrád, 2002  

Zilahy Péter: Poslednji prozoržirafa (Az  
utolsó ablak zsiráf), regény, ford.: Vickб  
Árpád, Renda, Belgrád, 2002  

RENDEZVÉNYEK  
KERTÉSZ-KONFERENCIA— Az Új-

vidéki Egyetem Bölcsészettudományi Ka-
rának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke 
és az MTA Irodalomtudományi Intézete 
közös rendezésében került sor Ujvidéken 
november 18-án és 19-én a Kertész Imre 
munkássága tudományos tanácskozásra. 
Az 1974 óta évi megrendezésre kerülfS ta-
nácskozássorozat, melynek keretében az 
élő  magyar irodalomból eddig Mészöly 
Miklós, Mándy Iván, Juhász Ferenc, Orbán 
Ottó, Konrád György, Petri György, Nádas 
Péter, Bodor Ádám, Krasznahorkai László  

és Esterházy Péter mífveir ől konferenciáz-
tak az újvidéki és a magyarországi tanárok, 
tudósok, ezúttal — tavaly decemberi meg-
beszélés alapján — Kertész. Imre munkás-
sága szerepelt napirenden. (Jöv őre Buda-
pesten Tandori Dezs ő  munkássága lesz a 
konferencia témája.) A kétnapos tanácsko-
záson Angyalosi Gergely, Erdődy Edit, 
Kappanyos András, Pomogáts Béla és Rá-
kai Orsolya, illetve Bányai János, Bence 
Erika, Csányi Erzsébet, Faragó Kornélia, 
Gerold László, Hózsa Éva, Utasi Csaba és 
Utasi Csilla olvasta fel dolgozatát, melyek 
a tanácskozásra elkészült Szirák Péter és 
Harkai Vass Éva dolgozatával meg Vick б  
Árpád Kertésszel készített rádióinterjújá-
val együtt a Hungarológiai Közlemények 
még az idén megjelenő  2002. 3. számában 
lesznek olvashatók. 

A MAGYAR TANSZÉK NAPJA— Új-
vidékenoktóber 29-én tartották meg a Ma-
gyar Nyelv és Irodalom Tanszék napját. A 
hagyományos rendezvény keretében Rajsli 
Ilona Gyengénk és erőnk — a magyar nyelv 
tömörítő  jellegéről címmel tartotta rendkí-
vüli tanári székfoglalóját, Danyi Zoltánnak 
— Harkai Vass Éva méltatását követően —
átadták a Sinkб  Ervin Irodalmi Díjat, Ge-
rold László bemutatta a hallgatók (Búrány 
Ágota, G. Csákvári Hajnalka, Huszta Ró-
zsa és Smit Edit) XIX. századi tárgyú iro-
dalomtörténeti dolgozatait tartalmazó, A 
szellem magánya című  könyvét, végül pedig 
a kiállítás szerzőjeként Csáky S. Piroska 
megnyitotta a hetven évvel ezel őtt indult 
Kalangya című , Szenteleky Kornél, majd 
Szirmai Károly és Herceg János szerkesz-
tette folyóirat történetét bemutató alkalmi 
tárlatot. 

NYELVÉSZETI NAPOK —Újvidéken 
november 26-án és 27-én tartották meg a 
Magyar Tanszéken a hagyományos Egye-
temi Nyelvészeti Napokat, amelyen az ál-
talános és magyar nyelvészet id őszerű  kér- 
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déseil tekintetlék át és vitatták meg a tan-
szék tanárai és hallgatói, valamint magyar-
országi előadók.  

SLENTELEKY NAPOK — Október  
20-án a hetven évvel ezel őtt megjelent Ka-
langya (1932-1944) jegyében tartották  
meg az idei Szenleleky Napokat Szivácon. 
A folyóirat történetét bemutató kiállítás  
(szerzfSje: Csáky S. Piroska) megnyitását  
követően került sora Szenteleky Napok  
tanácsának ünnepi ülésére, melynek kere-
tében átadták Németh Ferencnek a 2002.  
évi Szenleleky Kornél Irodalmi Díjat, illet-
ve Lidija Dmitrijevnek a Bazsalikom Míf-
fordító Díjat, Kristály Klárát pedig három  
évtizedes szervezfSi munkásságáért külön-
díjban részesítették. A díjazottak tisztele-
tére a becsei A Prima Vista együttes vaj-
dasági költők megzenésített verseit adta  
elő , majd nyilvános irodalmi óra keretében  
hangzott el Bányai János, Gerold László és  
Utasi Csaba előadása a Kalangya történe-
téről. Végezetül a résztvevők megkosт_o-
rúzták Szenteleky emléktábláját és sírját.  

AПY-EMLÉKMŰSÖK — Ady Endre  
születése 125. évfordulójának el đestéjén,  
november 21-én emlékm űsort tartottak  
Újvidéken a Tartományi Végrehajtó Ta-
nács előcsarnokában. A Vajdasági Magyar  
Nyelvmífvelő  Társaság és a Magyar Nyelv  
és Irodalom Tanszék közös szervezésében  
rendezett est keretében bevezet őt Ady-em-
lékünnep 2002-ben címmel a műsor össze-
állítója, Faragó Kornélia, a tanszék docense  
tartott, közremífködtek a tanszék hallgatói,  
akik a költfS verseit, verseinek fordításait  
szavalták, leveleibf5l és a róla szóló írói em-
lékezésekbбl olvastak fel, illetve a becsei  A 
Prima Vista együttessel együtt megzenésí-
tett Ady-verseket adtak el б  a nagyszámú  
érdeklődőnek.  

SZARVAS GÁBOR NYELVMŰ -
VELŐ  NAPOK — Adán október 10-e és  
12-e között tartották meg a hagyományos  

Szarvas Gábor Nyelvmítvel б  Napokat,  
melynek keretében sor került a középisko-
lások beszédversenyére, kihirdették a nyel-
vészeti pályázat eredményét, játékos nyelvi  
vetélkedőt szerveztek, megkoszorúzták  
Szarvas Gábor mellszobrát, kiállítás nyílt  a 
könyv történetéről, és tudományos ülés-
szakot rendeztek az írás és olvasás témá-
jára.  

MAGYAR—SZERB KULTUKÁLIS  
NAPOK BELGRÁDBAN — Október 19-én  
a belgrádi egyetemi könyvtárban nyílt ma-
gyar—szerb kulturális kapcsolatokat bemu-
tató kiállítással kezdfSdött az a többhetes  
rendezvénysorozat, melynek keretében ok-
tóber 24-én irodalmi estet tartottak Ker-
tész Imre Nobel-díjas író munkásságáról,  
melyről Radics Viktória fordító, kritikus,  a 
Filolбgiai Kar Hungarológiai Tanszékének  
vendégtanára tartott ismertetfSt.  

EMLÉKTÁBLA-LELEPLEZÉS —
Szenttamáson felavatták a Gion Nándor  
szülőházán elhelyezett emléktáblát. A Gion  
Nándor szenttamási író — srbobranski pisac  
feliratú emléktáblánál — melyet Szarvas Pé-
ter plébános szentelt fel — Tari István költ ő  
tartott avatóbeszédet.  

NEGYVENÉVES A KANIZSAI  JÓ-
ZSEF ATTILA KÖNYVTÁR — Októ-
berben Kanizsa község napi rendezvény-
sorozatába ékel ődve ünnepelte meg fenn-
állásának negyvenedik évfordulóját a város  
könyvtára. Az évfordulót az Aranykönyvek  
elnevezésű  kiállítás tette még emlékezete-
sebbé. A kiállítást Pat б  Imre nyitotta meg.  
Fellépett a pedagógusok énekkara Losonc  
Piroska vezetésével. Beszédet mondott  
Balla Lajos Laci, Kanizsa polgármestere,  
Papp György és Virág Ibolya, a József  
Attila könyvtár megbízott igazgatója.  

SPIRA GYÖRGY ÚJVIDÉKEN —  A 
Jugoszláviai Magyar M(1velődési Társaság  
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kiadásában megjelent Spira György Hra-
bovszky altábornagy tévelygései Pétervárad-
tól Alamócig című  könyvét mutatták be 
Újvidéken október 22-én. A könyvbemu-
tatón a szerzőt Ispánovics Csapó Johanna, 
a társaság elnökhelyettese és Bosnyák Ist-
ván, a társaság volt elnöke köszöntötte, 
majd a könyv recenzenseinek nevében Sza-
bб  Judit történész szólt, valamint Csehók 
Kálmán méltatta a könyvet. 

SZÍNHÁZ  

EGY ISMERETLEN NAPLÓJA — Ez-
zel a címmel tartott szólóel őadást Kanizsán 
Nagy József, a Jel Színház vezet ője, aki —  
Tolnai Ottó versmotívumainak felhaszná-
lásával — így emlékezett két barátjára, Do-
bб  Tihamér festőművčszre és Kovács Antal 
szobrászra, s vallott önmagáról. 

A DÉLVIDÉKI MAGYAR SZ NJÁT-
SZÁS NAPJA —Háromnapos rendez-
vénnyel ünnepelték meg Szabadkán októ-
ber 27-e és 29-e között a Délvidéki Magyar 
Színjátszás Napját. E1sCS este Garat' Bélára 
emlékeztek. Az emlékest vendégei voltak: 
Barácius Zoltán, Káich Katalin, Kovács 
Frigyes, Süveges Eta és Szabб  Ferenc. A 
következő  napon tartották meg a Nem fáj!  
című  előadás szabadkai bemutatóját a 
Népszínház kamaratermében. A darabot a 
szabadkai származású izraeli rendez ő , Ilan 
Eldad és a színház m űvészeti titkára, Boros 
Brestyánszky Rozália alkalmazta színpad-
ra. Utolsó este az Újvidéki Színház társu-
lata vitte színre Gobby Fehér Gyula  Az 
angyal álma című  operettjét. A díjkiosztó 
gálán került sora tavalyi évad legjobb ala-
kítást nyújtó színészeinek a megjutalmazá-
sására a Mihájlovits Klára, Zlatko Romi ć  
és Bakos árpád összeállítású zs űri döntése 
alapján. Díjat kapott Vicei Natália, Pálfi 
Ervin (főszerepek), Pesitz Mónika, Szilágyi 
Nándor (mellékszerepek) és Körmöci Pet-
ronella, Mess Attila (közönségszavazat 
alapján). 

KIÁLLÍTÁS  

SZILÁGYI GÁBOR JUBILEUMI KI-
ÁLLÍTÁSA — Szilágyi Gábor festCSm űvész 
alkotói munkásságának 50. évfordulóján a 
szabadkai Képzőművészeti Találkozó ter-
meiben nagyszabású gyűjteményes kiállítás 
nyílt, amely az egész életm űvét átöleli. Az 
ünnepi alkalomra több mint százoldalas ka-
talógus jelent meg, amelyben Olga Šram 
méltatja a fest ő  művészi pályáját Utven 
termékeny év címmel, és mintegy másfél-
száz rajz és színes reprodukció prezentálja 
Szilágyi Gábor gazdag munkásságát. A ki-
állítás, amelynek méltatására még vissza-
térünk, ez év október 19-étfSl november 
16-óig volt látható. 

PECHÁN RAJZKIÁLLÍTÁS SZA-
BADKÁN —Pechón József (1875-1922) 
halálának nyolcvanadik évfordulója alkal-
mából a szabadkai Városi Múzeumban ki-
állítós nyí1t a századforduló jelent ős festfSje 
és fia, Pechón Béla (1906-1986), ugyan-
csak ismert képz őművész rajzaiból. A raj-
zok a verbászi Pechón család hagyatékából 
valók, közülük sok olyan van — főleg Pechón 
József 1915-16-os „háborús" lapjai —, ame-
lyeket eddig a közönség nem is lóthatott. 
A tőrlatot Bela Duranci nyitotta meg, ren-
dezője pedig Ninkov Kovačev Olga. 

FILM  

VICSEK—DEÁK-FILM FORGATÁ-
SA — November folyamán befejez ődik az  
1956-os magyarországi események jugo-
szláviai vonatkozósait megörökítő  film for-
gatása, amelyet Vicsek Károly rendez Deák  

Ferenc forgatókönyve alapján. A jugo-
szláv—magyar koprodukcióban készül ő  
Bolygótűz című  film, amelynek főszerepei-
ben Kovács Frigyest és Eva Rast láthatjuk  
majd, a jövő  év tavaszón kerül a mozikba.  

SMIT Edit összeállítása 
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TŐLÜNK - RÓLUNK  

Tiszatáj  

Kontra Ferenc: Memorial, pr бza - 2002. 
11.  

TŐLÜNK  

Élet és Irodalom  

Balázs Attila: Danilo Kiš élete és irodal-
ma (Radics Viktória: Danilo Kiš -pályarajz 
ćs breviárium), kritika - 2002. nov. 29. (48. 
szám) 

Juhász Géza: De hol a fény?, Jegycetek 
egy Moldova György-kötetről - Zilahy kap-
csán, publicisztika - 2002. okt. 4. (40. szám) 

drMáriás: Robi a rengetegben (Alföldi 
Róbert képei a Martino Galériában), kri-
tika - 2002. nov. 29. (48. szám) 

Holmi 

Bányai János: A nyelv- és identitásváltás 
szomorúsága (Závada Pál: Milota), kritika 
- 2002. 11.  

Jelenkor 

Ladányi István: Triptichon, vers - 2002. 
11.  

Thomka Beáta: A hirlapfrás poétikája 
(Keresztury Tibor: Kételyek kora; A vad-
disznó rokona), kritika - 2002. 11. 

Korunk 

Bányai János: Közép-Európa kisebbségi 
nézőpontból, tanulmány - 2002. 11. 

Műhely 

Harkai Vass Éva: Gyanús szemtanú val-
latása. Levél helyett: túlírt szonett, versek 
- 2002. 5.  

Lovas Ildikó: Resztelt máj és krumpli-
püré, prбza - 2002. 5. 

Oresik Roland: Grimasz és fityisz (Do-
monkos István gyermekverseir ől), tanul-
mány - 2002. 12. 

Új Könyvpiac 

Fekete J. József: Ahonnan csak fogyni 
lehet (Kontra Ferenc: Gimnazisták), kriti-
ka - 2002. 10. 

RÓLUNK  

DOMONKOS István  
Oresik Roland: Grimasz és fityisz (Do-

monkos István gyermekverseir ől), tanul-
mány - Tiszatáj, 2002. 12.  

KONTRA Ferenc  
Fekete J. József: Ahonnan csak fogyni  

lehet (Kontra Ferenc: Gimnazisták), kriti-
ka - Uj Könyvpiac, 2002. 10.  

RADICS Viktória  
Balázs Attila: Danilo Kiš élete és irodal-

ma, kritika - Élet és Irodalom, 2002. nov.  
29. (48. szám)  

THOMKA Beáta  
Angyalosi Gergely: A szintézis megkísér-

tései (Thomka Beáta: Beszél egy hang),  

kritika - Jelenkor, 2002. 11.  

TOLNAI Ottó  
Keresztury Tibor: „Lőttek az egésznek"  

(Tolnai Ottó: Balkáni babér), kritika - Je-
lenkor, 2002. 11.  



Veljko Petrović: Dunai Konföderáció (tanulmány) 1413  
B. L: ,A szerkesztő  jegyzete 1428 

Hózsa Éva: Lét, a nézőpontjátszmák köztes dimenziójában (tanulmány) 1429  
Káich Katalin: A töгténelemгбl frni ma (jegyzet) 1435  
Pénovátz Antal: A pacséri karácsonyokról (tanulmány) 1439  
Silling István: A mindennapok vallásossága Kupuszinán (tanulmány) 1453  
Hajnal Jenő: In memoriam Tripolsky Géza (1926-2002) 1460  

KRITIKAI SZEMLE  
Könyvek  
Harkai Vass Éva: „Kegyetlen, komor férfikor" (Jung Károly: Mogorva Hé-

phaisztosг) 1463  
Faragó Kornélia: A kontrasztot vető  emlékezés (Schein Gábor: Mordecháj  

könyve) 1468  
Bence Erika: Költői zsengék „körítéssel" (Fehér Ferenc: Krumpli Karcsi és  

társai) 1476  
Németh Ferenc: Tájegységünk gazdag panteonja (Kalapis Zoltán: Életrajzi  

kalauz I.) 1480  
Színház  
Gerold László: Judit; (Végel László: Judit) 1481  
Gerold László: Tikihag és kíjб  (Rideg Sándor—Tímár Péter: Indul a bakterház)  

1484  
KRÓNIKA  
Smit Edit összeállításа  1487  
A fedőlapon az újvidéki Városi Múzeum 2002 nyarán Péterváradon a bélakúti cisztercita  

monostor területén végzett ment đásatás során előkeriilt XIV. századból származó égetett  

liliomos padlólap (elöl) és férfit ábrázoló kályhacsempe töredéke (hátul).  

E számunkat Pechón József rajzaival illusztráltuk  
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ILLYÉS кözAlЛríтvllNY  

E számunk megjelenését a Tartományi Oktatási és Művelődésügyi  
Titkárság, a Nyílt Társadalomért Alap, Jugoszlávia, valamint a Magyar  
Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Kulturális  

Alapprogramja és az Illyés Közalapítvány támogatta  
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