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VERSEK ÉVE 2002 

(Pótlás) 

KOPECZKY LÁSZLÓ 

HULL A KÖLTO, MINT A KEVE: VERSEK EVE 
LASSAN ÖLŐ  CINIZMUS 

CSEPP VERSEK (VERS-CSEPPEK) 

Semmire, 
Se jóra, se rosszra, 
A lelkem odabe fekszik, 
Felravatalozva. 

Fejemet a kor 
Hamuval hintse meg, 
Egy álmodó vagyok, 
Akinek álmai nincsenek. 

Kerülöm az örömöt 
És az iszonyt, 
Márvány vagyok végre, 
Senkit sem szeretek viszont. 
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Ha körültekintesz, 
Közelre és messzebb, 
A szocializmus volt itt, 
Az álmod és a veszted. 

Az igazság 
Megkeseredett a számban, 
Végül is, 
Mit keresek én itta hazámban? 

Kapálóddz, ahogy tudsz, 
Idd le magad, füstölj, szídd a kendert, 
Nem az ember választja halálát, 
Hanem a halál választja az embert. 

Ügyeletes mártírként, 
Mint az árva gyermek, 
Mindig ott vagyok, 
Ahol vernek. 

Ez áll 
Történetem utolsó lapján: 
„Nem boldogság az, 
Virágot kapni halottak napján." 

Azt mondják nekem 
S pofájuk fából faragott: 
„Ha nem tetszik, — mehetsz!" 
Nem tetszik, de maradok. 
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Az ember síppal-dobbal 
Madarat fogat, 
Azt várod, az isten (kiben nem hiszel) 
Megsimogat. 

Mindegy mit gondol 
Ki lát, 
Vagyunk, 
És egy szegénnyel így gazdagabba világ. 

A túlvilág kapujában .. . 
Mögöttem dübörög az élet, 
Elő ttem: 
Eу ' kurva lélek!  

Bár elmúlt már 
A: „Vae victis!" 
Nem megyek sehová, 
Elég rossz nekem itt is. 

KÓRHÁZI MAGÁNYBAN  

Miközben jövőm faggatom, 
Tűnődve nézek ki az ablakon, 
A Tisza folyik lassan, ébred a város . 
Tíz bajom van, s tán egy sem halálos, 
Lassan már világos, meddig élek, 
Mennyit lebegek, míg földet érek, 
Elfolyunk Tiszám, ki közelebb, ki messzebb, 
De én vakon hiszem: most jön a legszebb, 
Nincs görcsös akarás, az ember mindent elvet, 
Sodora Sors, mintapelyhet, 
Tenyerükön hordanának pátyolgató kezek, 
S tán ott sem leszek, ha megérkezek. 
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MUSICA CELESTA 

Domine, mankódat vesd el, 
Az orgonánál Bach mester, 
Fúga dübörög és vágtat, 
A tömjénfüstben lesem az angyalkákat, 
Kristály csengő im itt rázom, 
Arany sugár tűz be a vitrázson, 
Varázs a lelkemen, 
Lassan emelkedem, 
A zene elhallgat, elt űnik a kép, 
Feljajdulok: „Még!" 
S halkan muzsikál ő  benn, 
Én meg maradok úgy, a leveg őben .. . 



ÚJÉVI VERS 

BRASNYÓ ISTVÁN 

Kutyafa, melyből a nagybőgő t ácsolják. 
Nem idomultam, 
idomtalan maradtam. 
Néhány szemelvény csupán, 
túl hosszan tartó id őbő l. 
A rozettát, azt szeretem. 
Belenézek az ablakrozettába, 
fénytő l tüsszögök. 
A középkort szeretem. 
Akkor kidobtak volna innen. 
Most bátrabb vagyok, 
ahogy a bohócok tennék. 
Bizonyára az is voltam én, bohóc. 
Most valami más vagyok. 
Komor ember. Mondjuk, 
egy szobor. 
És letörlik a port. 
Oda könyökölnék. 
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GÖRÖGKELETI KARÁCSONY  

Ez a szürke égbolt.  
Ez a megnyúzott szemhatár!  
Ez a hová tart б  domborzat?  
Milyen ecset nyomán!  

Jaj, az ikonosztázion!  
Kitárva minden kapuzat!  
A tömjén füstjén arany verejték.  
Izzik a trapeza!  

Ez a fekete csecsem ő .  
A megnő tt Istenanya!  
A talpra szökött mindenség!  
A nem létező  haza.  

Egy szikrányi meleg csak  
a tornyosuló kupolában.  
Apostolok szakálla  
folyik alá a falakra.  

E magasba szökött álom  
valahol véget ér.  
Addig könyv bet űje ő rzi.  
Takarja rozsdaszín.  

Ezt festékbe keverik.  
Ezt a farkascseresznye adja.  
Ez a bronzról pereg le.  
Nyállal van odaírva.  



PAPÍRSZELETEK 

NÉMETH ISTVÁN 

A görcsoldó tabletták után végre piacra dobták a magányoldót, igaz, 
nem tabletták formájában. Kiderült ugyanis a számítógépr ől, hogy ren-
geteg jó oldala mellett egészségügyi szempontból is áldásos, mert aki 
birtokolja, megszabadulhat a nyomasztó magány érzését ől. S minthogy 
ebben a betegségben fő leg idős emberek szenvedtek, idült betegségük 
egy csapásra és sikeresen megoldható. Semmi más nem szükséges hozzá, 
csak az, hogy el kel sajátítaniuk ennek a csodálatos masinának a keze-
lését, aminek a s gítségével bekapcsolódhatnak a világhálóba, miután 
kedvükre csesztelhetnek a szomszédaikkal, barátaikkal, ismer őseikkel, 
gyermekeikkel, unokáikkal, voltaképpen az egész világgal tengeren 
innen és túl. Persze rendelkezniük kell egy készülékkel, mert anélkül 
nem megy, nem lehetséges a csesztelés, ami számítógépes nyelven 
alighanem a hagyományos csevegést jelenti s amit mind ez ideig köz-
vetlenül, négy-, hat- vagy sokszemközt bonyolítottak le az id ős férfiak 
és asszonyok, a technika fejl ődésével pedig telefonon, immáron ezt 
„megélhetik" számítógép segítségével. Megoldódni látszik tehát egy 
igen súlyos probléma, az elmagányosodásé, mert rájöttünk, rávezettek 
bennünket, elhitették velünk, hogy a számítógép a leghatásosabb ma-
gányoldó, már csak annál az egyszer ű  oknál fogva is, hogy az egész 
világon elterjed, lassan a földkerekség minden palotájába és kunyhójába 
eljut, a gyárak alig győznek elegendő t előállítani belőle, a kereskedők 
türelemre intik a begyulladt vásárlókat, amiért nem tudják azonnal 
kielégíteni igényeiket. S miközben az orvosok gyanakodva és indokolt 
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tartózkodással figyelik az e körül zajló eseményeket — mert ha csakugyan 
beválik a számítógép magányoldó hatása és ez világméreteket ölt, el-
vesztik betegeik jelent ős részét, ami bevételeik csökkenéséhez vezet —, 
addig a szociológusok tapsolnak örömükben, hiszen az emberek életéb ő l 
kiiktatódik az elmagányosodás; a társadalmak e negatív rákfenéje (mint-
ha a társadalmaknak pozitív rákfenéi is lennének!) s ehelyett megindul 
egy pozitív folyamat, amilyenről eddig még csak álmodni se mertünk. 
Legjobban mégis a gyárosok és a keresked ők dörzsölik a tenyerüket, 
mert egy olyan portékát dobtak a piacra, amely kelend ő , minta cukor. 
Épp az imént említett szociológusok figyeltek fel rá — a piackutatók 
adataira támaszkodva —, hogy a számítógép népszer űsége, bizonyára a 
szóban forgó tulajdonsága okán, a fiatalok oldaláról átbillent az id ősek 
oldalára. Elbeszélgettek egy matrónával, aki boldogan dicsekedte el 
ország-világ elő tt, hogy ő  minden este csesztel. Immár virtuális nagyma-
maként tiszteli a sz űkebb s tágabb rokonsága. A szomszédságában lakó 
édes- és egyszülött lányával is legszívesebben számítógépen keresztül 
érintkezik. Es mindenkivel, akinek csak van számítógépe. Valóban 
szórakoztató, igazán élvezetes, és ami a legfőbb: oldja, feloldja a ma-
gányt. Bezárkózol a szobádba s mégse vagy egyedül! Veled van a 
számítógép. És veled marad az utolsó leheletedig. Végre meglelted a 
leghűségesebb barátodat. Nem vagy többé rákényszerülve, hogy a való 
világgal érintkezzél, amely végzetesen eldurvult, mind hazugabbá, álsá-
gosabbá vált, arról nem is szólva, hogy mind időszerű tlenebbé, túlhala-
dottabbá, szemben a virtuális világgal, amely most már mindenki számára 
elérhető , kedvünkre lubickolhatunk és csesztelhetünk benne. Ülünk 
egy virtuális üvegbura alatt s napokon át cseveghetünk akár a Terem-
tővel is. Többé eszünk ágába se jut földi nyomorúságunk. Életünkb ő l 
egy gombnyomással kiiktattuk a magányt. Kétszeresen elsirathatjuk 
megboldogultjainkat, akik nem érhették meg ezt a legeslegújabb szép 
új világot, idő  előtt belepusztultak feloldhatatlan magányukba, nyugod-
janak békében. 

Lassan megszokom már, ha a rádióriporter — mondhat ki mit akar, 
ficsúr lehet a lelkemadta — önözi azt a tisztességben meg őszült paraszt-
bácsikát, akit a lucernatermesztés jöv őjéről faggat. Ön, Antal bátyám, 
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mióta termel takarmánynövényt? — hangzik a kérdés. Magam elé kép-
zelem Antal bátyámat, aki hosszú és küzdelmes élete során volt már 
büdös paraszt, kulák, de néptárs is a megszólításban, és volt még sok 
minden más, hogy végül, élete alkonyán önné dics őüljön, de aki ezt az 
önözést éppúgy nem tudja lenyelni és jó szívvel elfogadni, mint az 
elvtársozást annak idején, mert úgy érzi, hogy neki nem jár ki ez a 
„titulus", sérti az önérzetét, nem tartja tisztességesnek, ha egy idegen 
— mert csak idegen képes ilyesmire — leönözi, magyarán kigúnyolja. 
Magam elé képzelem tehát a százszor megalázott, megtaposott id ős 
parasztot, aki a falujában mindiga rangja szerint szólított meg mindenkit, 
de aki a földművestársait vagy a hasonszőrűeket sohasem önözte, még 
azokat sem, akiket ez a megszólítás megilletett volna, egyszer űen azért, 
mert az önözés sehogy sem állta szájára. Számára a tanító úr mindig 
tanító úr volt, a doktor úr doktor úr, a jegyz ő  úr jegyző  úr és így tovább. 
Ha nagyon megszorították, még a kegyelmes uramozást is megtanulta, 
kénytelen-kelletlen az elvtársozást is, de az önözést soha, semmiképpen. 
S most, nyolcvanon fölül, ugyanabban a parasztházban, amelyikben 
meglátta a napvilágot s amelyikben ma is paraszti státusban és agyon-
agyusztált (agyonfoltozott) pantallójában él, s ahol egy ifjonc rádiós a 
lucernatermesztés jövőjérő l faggatja — egyszer űen leönözik. Előbb le 
kell erőltetnie a torkán az emiatt keletkezett göl ődint (gombócot), hogy 
meg tudjon szólalni, hogy válaszolni tudjon. Látom arcának színeválto-
zását, egy kicsit talán a szívébe is belelátok. Tudom, hogy amíg élt a 
felesége, ritka jókedvében hékámnak szólította, ő t pedig a megboldogult 
mindvégig kendezte, magázta, akkor is, ha kedves akart lenni hozzá, s 
akkor is, ha haragudott rá valamiért. Olyan, akit urazni kellett volna, 
nem is volta közelükben, nagysága sem, kegyelmeseket és nagyméltó-
ságúakat még csak hírb ől sem ismertek. Fiatalkorukban született, ko-
ronás felséggel se találkoztak, mert akkor még nem találták fel és 
terjesztették el a tévét meg a számítógépet. A kiskegyedr ől is csak 
sejtették, hogy a szebbik nemhez tartozhat. Még a széphangzású kel-
meddel sem sikerült megbarátkozniuk. Ama „hé, paraszt"-nak a kései 
leszármazottai voltak, akit Laczfi uram a mez őn áthaladva megszólított: 
melyik út megyen Budára? Vagy még régebbieké, mert Toldi Miklós 
tulajdonképpen nem is volt paraszt. Ezért is nyilallott szívébe ez a 
„szégyenletes" szó. Paraszt? Hiszen a paraszt még a szinonimaszótár 
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szerint is durva modorú, faragatlan embert jelent. Tudatlan jobbágy- 
származékot. M űveletlent, aki csak földm űvelésre alkalmas. Bugrist. 
Sunyit. Mucsait. És mindezek után azt kellett megérnie, hogy leönözik: 

Mit szól ehhez Őexelenciád? — kérdezem, így letegezve ama képze-
letbeli, virtuális személyt ől, aki rangban az elérhető  legmagasabbra tor-
názta fel magát, kérdezem egy ugyancsak képzeletbeli rádióinterjúban. 

Semmit — válaszolna Őcxelenciás uram. Azt már nem mertem volna 
neki bevallani, hogy nem tudom, mit tesz, mit jelent felséges rangja el ő tt 
az a nagy Ő , hiszen nem is tudhatja azt egy sültparaszt, akinek szívébe 
nyilallik a szó, ha leönözik. 

Es végezetül: a jegyzetünk elején emlegetett rádióriporter, ha elve-
tődik mondjuk Bogarasra tájékozódás végett, vajon hogy szólítja meg 
az első  útjába kerülő  töpörödött anyókát, a nyolcvankilenc éves Juszti 
nénit? Talán így, hogy asszonyom, melyik út megyen itta piacra? Juszti 
néni erre gyanakodva végigméri az ismeretlen fiatalembert, majd föl-
háborodott hangon rendreutasítja: asszonyod neked a Csöpi kutyám 
kedvese! 

Hát még ha leönözné a ficsúr Juszti nénénket! Bár még ezt is 
megérhetjük, hiszen er ősen polgárosodunk, paraszti nyelven szólva, 
urasodunk. 

A független és a világbékét körömszakadtig védelmez ő  Egyesült 
Nemzetek Szervezete tervet dolgozott ki arra az esetre, ha az Egyesült 
Államok csakugyan megtámadja Irakot, amire, derül ki lassacskán, nem-
csak ama bizonyos szeptember 11-i terrortámadás miatt és óta készül, 
hanem más miatt is és jóval a szörny ű  New York-i tragédia megtörténte 
elő tt. Az a borzalmas b űncselekmény azonban mintha jó ürügyül szolgált 
volna az Államoknak az ett ő l független, mert előre kitervezett háború 
megindítására. Így legalább leplezetlenül, nyíltan és arcátlanul megkez-
dődhetett a háborúra való uszítás. Folyik is már jó egy éve. A világ 
azonban hallgat, mi mást is tehetne egy olyan nagyhatalommal szemben, 
mint amilyen Amerika. Nem mindenütt és mindenkor teremnek olyan 
srácok, mint amilyenek Pesten voltak ötvenhatban. A diplomaták meg, 
ugye, csak di,plomaták. Vannak ugyan háborúellenes tüntetések, még 
az Egyesült Államokban is, de, mondjuk, az írófejedelmek mintha vég- 
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képe behúzódtak volna elefántcsonttornyaikba, abban a hitben, hogy 
azokat a tornyokat nem érheti terrortámadás, sem atomtöltet ű  rakéta. 
Mind ez ideig a leghatározottabban a Szentszék tiltakozott a háborús 
készülődés ellen. 

És most az Egyesült Nemzetek Szervezete tervet dolgozott ki arra 
az esetre, ha mégis kitörne az a háború, amelyik máris dúl. Kilencszáz-
ezer feltételezhet ő  menekült számára máris összegy űjtött és biztonságba 
helyezett annyi élelmiszert, amennyi két hónapra elegend ő  lesz ennyi 
ember számára. 

Most, ugye, mondhatná az elefántcsonttorony lakója, hogy ebben ai 
mohóságában mindenre képes világban mégiscsak akadnak jó lelkek. 
Akik pénzt és élelmet gyűjtenek a harmadik világháború várható áldo-
zatainak. Még ki sem tört teljesen a dúló világháború, máris gondos-
kodnak azokról, akik, ha megrokkanva is, mindenüket elvesztve, túlélik 
a borzalmakat. 

Nem tudom, az esedékes harmadikat megel őző  háborúk kitörése 
elő tt voltak-e ilyen humanitárius kezdemények? Vagy a múltban a világ 
még nem volt ilyen arcátlanul kétszín ű ? 

A jó emberek bizonyára mára menekülttáborok helyét is kijelölték. 
Vajon a leendő  tömegsírokét is? 

Boldog az író, akinek mossák a fejét, mert az annak a jele, hogy még 
számon tartják, úgy-ahogy odafigyelnek a munkájára. Ugyanakkorbol-
dogtalan is. Mert nem a fejmosást kedveli — már saját maga is egyre 
ritkábban mossa, — nem a számonkérést, ne adj Isten, a kioktatást, 
inkábba legyezgetést, a természetéb ő l fakadó hiúságának a legyezge= 
tését. Mert hát az istenadta beképzeli magáról, hogy az, amit letesz az 
asztalra, maga a kikezdhetetlen tökéletesség. Remekm ű . Aztán fölbuk-
kan az éji homályból egy m űkritikus, aki mit ќ;m törődve az író érzé-
kenységével és hiúságával, megállapítja, hogy nemcsak a remekm űnek, 
de a létrehozójának is akadnak néminem ű  fogyatékosságai. Az utóbbi-
nak, hogy nem áll ki keményebben, határozottabban, félreérthetetle-
nebbül. Ső t, hogy nem áll föl. Nem a helyér ő l, amelyet az örökkévalóság 
rangos padsorában elfoglalt, hanem arra a bizonyos hordóra. Ahonnan 
szónoklatot volt szokás intézni az egybegy ű ltekhez. Politikait. 
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Ebben a pillanatban az író kapkodni kezdi á fejét, mert a balsejtelme 
azt súgja, hogy fejmosás kezd ődik. 

Részesült már hasonlóban, tudja, mi a nyílt színi fejmosás. 
Amikor tudós m űkritikusok azt vetették a szemére, hogy az író írjon, 

ne pedig szónokoljon. 
Hát akkor most mit csináljon az író? 
Nem marad más hátra szegény szerencsétlennek, mint hogy magába 

szálljon. Tulajdonképpen ez az a kegyelmi állapot, amelyre mindig is 
vágyott, de a hiúsága és egyéb gyarlósága meggátolta abban, hogy 
teljesen átadja, átengedje magát ennek a szint állapotnak. Holott ez az 
az állapot, ahonnan el lehetne jutni valahová. Például oda, hogy az Ige 
már régtől fogva létezik, kezdetekt ő l fogva s azt immár, annyi idő  
múltával nem hirdetni, hanem gyakorolni kéne. 

A költők ennek ellenére el ne hallgassanak a világ végezetéig. 
És a Múzsák se. Ennek egyetlen feltétele, hogy ne legyen háború. 

Pedig háború lesz. Fél ő , hogy minden eddiginél borzalmasabb. Es te 
tehetetlenül nézed a készül ődést. Ovatos kétségbeeséssel. 

Szeged, a József Attila sugárút és a Római körút sarkán állunk. A 
sugárúton egy vidám társaság tart felénk, feln ő ttek, gyerekek vegyesen. 
Egy népes család apraja-nagyja. Nem mondták ugyan, hogy egyazon 
családhoz tartoznak, de ez látszik rajtuk, „lerí" róluk. A menet élén egy 
pöttöm legényke halad, nem lehet több háromévesnél. Ahogy a körút 
sarkára érnek, a legényke hátrafordul, és határozott hangon megkérdezi 
a társaságtól. 

— Merre tartsunk? 
Így. A kérdés logikus és szó szerint helyénvaló. Hiszen az utcasarokra 

érve három irányban folytatható az út: el őre, a körúton átvágva, balra, 
a sugárúton keresztül és jobbra. Az egyik feln ő tt, talán a kisfiú édesapja 
a kinyújtott karjával mutatja az útirányt: el őre! Jó, fordul vissza a 
gyerkőc, s már ott toporog a csapat minden tagja szorosan a háta mögött 
a villanyrendőr zöld jelzésére várva. Másodpercen belül szabad el ő ttük 
az út, átsietnek a zebracsíkon, mi maradunk lecövekelve ott, ahol 
bevártuk őket, holott nem is őket vártuk, csak ácsorogtunk, nem tudván 
eldönteni magunkban, hogy „merre tartsunk". 
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Így lettünk részesei egy olyan élménynek, amit soha el nem felejtünk. 
Pedig semmi különös nem történt. Csupán annyi, hogy egy utcasarkon, 
egy útelágazásnál egy kis magyar az ő  édes hazájában s édes anyanyelvén 
a valahová való igyekvésük közben „válaszút" elé érve föltette az ő t 
követőnek a helyénvaló kérdést: merre tartsunk? 

Most oldalakon át okoskodhatnánk azon, hogy ez a kis srác minden 
idők legaktuálisabb kérdését vetette fel azon a szegedi utcasarkon, 
hiszen országok, népek, nemzetek, családok, egyének megannyiszor 
állnak válaszút előtt s mindannyiszor felmerül számukra, számunkra a 
„merre tartsunk" örök dilemmája. Okoskodás helyett inkább mi is 
kérdést teszünk fel, egy buta kérdést: vajon idehaza, minálunk, Újvidé-
ken vagy Szabadkán, akad-e még egy hároméves forma kis magyar, aki 
okosan, felnő tt módra, így, pontosan így, ezekkel a szavakkal tenné fel 
nekünk ezt a lényegre törő , fogas kérdést? Attól tartunk, hogy ezt immár 
legfeljebb csak a riadt szeméb ől lehetne kiolvasni. Nem azért, mert nem 
tudna megszólalni az anyanyelvén. Meg tudna. De már nem úgy, mint 
a szegedi testvére. 

Szintén Szeged, a Móráról elnevezett városrészben s annak is az író 
nevét viselő  borozóban. 

A „szigorú időkrő l" beszélget csendesen két atyafi, miközben egyikük 
a szigorú időket, a „nagy fegyelmet" így jellemzi: „Megfordulta kutyában 
a sörét." 

Az ilyen sörétes mondások is kikopnak nálunk a közbeszédb ő l; nem 
azért, hogy „tudatosan" megtisztítsuk anyanyelvünket a „fölösleges 
sallangoktól", az avasságtól, hanem mert nemcsak kopik az, amelynek 
meg kéne tartania bennünket — nyelvében él a nemzet —, de egyre inkább 
szürkül is. 

Három sarokkal arrébb, egy másik borozóban: 
Betoppan egy tagbaszakadt fiatalember, egy másik, valöszín ű leg a 

barátja, heccelődve így fogadja: 
Ki vagy? 

A válasz tömör, tüskés, félreérthetetlen: 
Kivagyok! 
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Egy tizedik kiskocsmában nem állhatom meg, hogy bele ne firkantsam 
a noteszomba a falra függesztett fohász szövegét s azt sem, hogy itt fi  

tegyem közzé. Íme:  
„Uram! Tégy alkalmazkodóvá engem hogy együtt élhessek harmó-

niában azokkal, akikkel torkig vag гоk. Amin."  
Aki bebarangolja az egész várost, Persze talál itt mást is. Például  

cégtáblát ilyen szöveggel:  
„Dömötör-féle i'íztnkarékos WC öblítő tartály." 
Avagy ilyet, egy bútorüzlet bejárata felett: 
„Sellaton, a székértő."  
Vigyázat: nem szakért ő , csupán székért ő . 
Javasolták a gyerekek, hogy kéthetes szegedi tartózkodásunk alatt 

öreg csontjaink áztatására járjunk el a termálfürd őbe. 
Jómagam inkábba helyszíni — vagy helyszín ű  — nyelvi fürdőt válasz-

tottam. 



IZÉT SARAJLIĆ  VERSEI 
(1930-2002) 

CÍM NÉLKÜL, DE 
KÜLÖNÖSEBB KESERŰSÉGÉRZET NÉLKÜL IS 

Mit lehet, 
egyszerűen nem volt idő  
idejében élni az életet. 

Először is ki kellett várni, hogy a háború 
emlékké váljon bennünk. 

Aztán 
le kellett dolgozni az ország újjáépítésében neked kiszabott részt. 

Majd 
a negyvennyolcas eseményeken is túl 

kellett lenni. 

Majd 
egy májusi reggelen rájönni arra, 

hogy már későre jár. 

Majd 
megbékélni a gondolattal, hogy a veszteségek 

könyve az egyedüli, amit ír az ember. 
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Most minden rendben van. 
Az élet elszállt. 
Végre nekikezdhet élni is az ember. 

Kegyetlenek, szépek földön a legények, 
mint falka, mely kiszabadult éppen, 
és mit nekik egy ily alexandrin' ének, 
mit a Vilszonovóm, az én Veréb bércem. 

A falkához kötném én is az er őmet, 
széttörni együtt a régi képeket. 
Tán taníthatnám is valamire őket, 
de lehet, hogy a gyerekek is engemet. 

VUJICIĆ  PETARNAK 

A XIX. századból írok neked. Madárcsicsergés mellett közvetlen. 
Tolsztojnál vagyok. (Nem hibbantam meg, ne izgulj!) 
A gróf csodálatos, csak ma reggel egy kissé kedvetlen: 
az este regényében Bolkonszkij kimúlt. 

Így van ez, mondja, a háború a legnagyobb vétek. 
Majd kérdezi: Ki mindenkinek küldök levelet? 
Szép nekem itten. Ahogy a huszadik századba lépek, 
rögtön valaki nagykalapáccsal fejbe veret. 

GÉBÉR László fordításai 
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KEGYELET  

Ördögcérna gubancai 
Rejtenek el, 
Sír —ereklyém! 

Nemsokára he is horpadsz 
S csúfság leszel: 
Törött edény. 

Kеszálok itt, tessék-lássék, 
Röghöz közel, 
Hiteszegény. 

Képzeletem távolt, közeit 
Osszeterel. 
Mi szövevény! 

Kibogozni volna kedvem. 
De hogy? S kivel? 
Nincs rá remény. 



BETÉVED MÉG 

Időnként 
betéved még 
valami kései költésű  
vánszorgó lepke 
a csapzott és loncsos 
tetszhalott kertbe. 

Micsoda vágy 
kergetheti 
a szertelen ördöglipét! 
(Színehagyott szirmok. 
Se porzók, se bibék.) 

Valamikor rég 
talán épp az ősét 
csaptam le a porba 
suhogó kórómmal 
s gyűrtem dobozomba .. . 

Most dehogyis 
bántom — szánakozva nézem. 
S biztatgatom — a horizont tárva, 
szálljon — fellobogva égjen, 
a szivárgó napfényt 
szikráztassa szárnya 
és közölje elmaradása 
igazolására: a lepkepályát 
híven követve 
betért ő  is egy delejes kertbe. 
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ÍRÓK PARCELLÁJA 

Átvágok rajta 
(tejért, újságért menet) 
kétszer naponta. 

Békés fogadó. 
Itt van megszállva Kollin, 
Mihály bá, B. Szabó. 

(És Gál Laci? Ő t 
Pirosra helyezték ki 
a tisztviselők. 

Hogy fájhat neki! 
Nincsenek testközelben 
írótársai.) 

Pár lépést teszek 
s Bőrcsök Erzsébetnél is 
tiszteleghetek. 

Jól elvagyunk így 
(„állni látszik az idő ") 
akár estétig. 

És már ama nagy 
TEL se riaszt — tanulom 
bölcs nyugalmukat. 
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MEGFELEZŐDVE 

Serer Lenkének,  

bizakodó jóslatához  

Fogyatkozik a vad. 
Irmagja se marad. 

Nyolc évtized alatt 
A felére apadt. 

A másik feléhez 
Fele is elég lesz. 

Garázdák célpontja 
Lett a könnyű  préda. 

De futni is hagyják: 
Világgá riasztják. 

Hogyha mégis néhány 
Szemfülesebb példány 

Véletlen itt ragad, 
Lészen az védett vad. 

S fennen mutogatják: 
Tájidegen fajtát .. . 



BOGDÁN JÓZSEF VERSEI 

VANNAK ÉDESANYÁK 

vannak édesanyák akik megeszik 
plébános fiukat mint szalvétába csavart 
csirkecombot először a lábukat 
szopogatják le nagy-nagy élvezettel 
hogy ne járjanak el a diszkóbárba 
ne ropják a táncot szülinapokon 
az anyjuk mindenit ne szambázzanak 
a szent fazekakkal a szent bödönökkel 
azután a kezüket csócsálják meg 
mint kocsonyába fagyott csontokat 
hogy ne tapintsák a melltartó kapcsát 
no még pont az hiányzik fenék formájú 
szombatokon a pezsgőbe mártózó 
női mell no még pont az hiányzik 
drága kisfiam egy szürke kocsma 
majzos asztalánál a frissen depillált 
lábak költészete most képzelje el 
a világ most képzelje el a világ most 
képzeld el egyetlen drága kisfiam 

Majdány, 2002. június 1-jén 
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KIVÉRZETT, NEHÉZ SZAGÚ SZAVAK 

Istenben megboldogult elődöm, az oroszlámosi 
plébános, pillanatokkal halála után valósággal 
felrobbant. Cukros és kövér volt, csak nemrégen 
vacsorázott, mondogatták. A rend őrök a friss még 
meleg Magyar Szó vasárnapi számával takarták le 
az arcát. A demokratikus közvélemény átvérzett 
napilapjának címoldalán, a kanizsai strandszépe-
választás idei győztese mosolygott a bambán 
bámuló utódra. 

Kivérzett, nehéz szagú szavak a bánsági 
plébániákon mindenütt. 

Kanizsamonostor, 2002. augusztus 8-án 
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SZABÓ PALÓCZ ATTILA 

A közeg teszi .. . 
Igen, a közegnek nagyon fontos szerepe lehet ebben. Egyebek mellett 

az egyes személy jellemének megformálásában. De persze hozzájárulhat 
sok minden egyébhez is. Csak attól függ az egész, hogy milyen közegbe 
születik bele az ember, avagy, hogy a kés őbbiek során milyen közegekbe 
és közegkezdeményekbe keveredik majd bele élete és vándorlásai során, 
milyen közegdeformációkkal és közegcsökevényekkel lép érintkezésbe 
akarva, de az esetek túlnyomó többségében mégiscsak leginkább aka-
ratlanul. 

Ami itt van, ez a valami itt, nálunk, igazából nem is egy kifejezetten 
közegszerű  valami, s habára gyakorlatot tekintve mégis annak kell 
nyilvánítanunk, és akként kell kezelnünk, mindvégig ott motoszkál 
bennünk a tátott szájú kisördög, az a rohadt martalóc, aki miatt ma is 
éhen maradtam. 

Sebtében kipillantva bel ő lünk, körülkukucskálva, hogy „hadd lám, 
no, mizujs e tájon", előbb csak nagyokat pislogott, majd összevonta 
szemöldökét, arca feldudorodott, mint aki visszafojtja a böfögést, de 
aztán amilyen hirtelenül jött, ugyanoly nyomtalanul el is t űnt tekinte-
tébő l ez az ábrázat, s úgy állt ott a helyünkbe vésve, akárha odaöntötték 
volna. Összedörzsölve két tenyerét, el őbb az ablak felé fordult, majd 
hanyatt dő lt a fotelben, mint aki drága, elit, teszem azt, kubai szivarra 
gyújt ... A szivar ... A Szivar — azonban! — ebben a történetben én 
vagyok. Persze ő  sem szivarozott még valami túl sokat több évezredes 



életében (nem is igazán lehet szerintem életnek nevezni az öröklétezést, 
hiszen az élet gyakorlatilag mindig valami olyasmi, amir ő l már jó előre 
tudjuk, hogy egyszer majd véget ér ... tudjuk már akkor, amikor a 
gyereket megcsináljuk, tudjuk, amikor babusgatjuk s tudjuk talán még 
akkor is, amikor a virágokat locsolgatjuk, formás kis kerteket rendezünk 
be, dísznövényeket telepítünk szerteszórt, fölgazló temet őkben szüleink 
és nagyszüleink, meg az ő  szüleik sírjain ... likszüleink hiábavalósága 
ekkor már rég beteljesedett, hiszen az is kimúlt, amit életre teremtettek, 
az ő  gyermekeik, akiket felemel ő  bujaságban megcsináltak, már Ott 
fekszenek néhány méternyire t ő lük, egyazon mélységben ővelük, a sárga 
földet szagolgatva fölöttébb képzetekben, ha netán azok társítása ke-
rülhetne majd szóba, miután a terítékr ől egy jól irányzott mozdulattal 
addigra hatásosan lesöpörjük már, megalkuvást és kegyelmet hírb ő l sem 
ismerve fel, s csak attól függ, hogy hány generációra megyünk vissza, 
hány nemzedékre tudjuk visszavezetni családfánkat ... tulajdonképpen 
ezzel már az is kimondatott, hogy ott feküsznek, ha ugyan maradt még 
egynehányukból valami mára, az id ő  múlásával már egyre rendezetle-
nebb sorokban gyermekek, unokák és dédunokák mind, s amelyik sor, 
lévén, hogy erre is csak nekünk kell rádöbbennünk, a kizárólagosság 
elvében gyökerezve, most már csakis velünk folytatódhat, s no persze 
aztán majd tovább utánunk ... ez az a hiábavalóság, ami ránkszakadt, 
s amit aztán nekünk újfent vállalnunk kell a fajfenntartás ösztönét ő l 
hajtva ... s ez tesz bennünket igazán él őekké, vele ellentétben, vele 
szemben, még ha olykor-olykor — lásd: Faust — vele karöltve is, az elmúlás 
képzete, a végesség apró-csepr ő  gyermekkorunk óta belénk itatott és 
belénk évődött tudata; neki azonban mindebb ől szinte semmi sem 
juthatott, csak kívülről láthatja és minden esetben csakis kívülállóként 
élheti meg a halált ... elhalálozhatatlanul ... elhalálozhatatlanság-
ban ... valami más néven kellene nevezni, mert igazából nem élet ez, 
számunkra valami álomszerű  fikció, amiért esetenként mindenünk oda-
adnánk, neki viszont a legzordabb valóságában — mert milyen is lehetne 
a valóság, ami ellentmond a zordnak? — kell kiállnia mindazt, ami önnön 
létezésének elévülhetetlenségéb ől fakad.. .)' most is valami olcsó do-
hányra gyújtott; nem kortyolt whiskyt, nem lengettek körülötte pálma-
ágakat meztelen rabszolgan ők, hogy legyezzék, nem tapsikolta körül 
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milliom-egy alattvaló, nem szóltak harsonák, nem duruzsoltak fülébe 
andalító dallamot .. . 

Korához és tekintélyéhez képest minden valahogy leromlott volt 
körülötte, akár a pusztulás szimbólumává is tehetnénk itt menten, ha 
ugyan — amint a fentiekben láthattuk is — ez épp a lényének nem 
mondana ellent. Mocskosnak érezhette volna magát halandóként, afféle 
leizzadt, aszalt emberi lénynek a dehidratáltságtól karnyújtásnyira, a 
visszafordíthatóság már csak alig-alig felsejl ő , legutolsó fokán. Olyan-
nak, aki már szagot is áraszt. Olyannak, akinek már rég szaga van. És 
több méterrő l érezhető . Olyannak, aki kellemetlenül érezheti magát, 
ha mások közelébe kell mennie, mint aki fogmosás nélkül száguldott cl 
otthonról reggel, s attól tart, nehogy valakivel közvetlenül is szót kelljen 
majd váltania. 

Jó kis szauna volt ez. Csak még hiányzott bel ő le akkora párologtató. 
Azóta azonban már bepótolták ezt a mulasztást is, s ha ma történne 
mindez, talán már egészen másként alakulnának a dolgok. De hiszen 
ki is mert volna még párologtatóról álmodni ezerkilencszáznegyvenki-
lenc izzadsággőzös tavaszán? Azóta túlszárnyaltuk ezeket az álmokat, 
a mai vendégeknek akár már légkondicionálót is felkínálhatunk ... A 
kávét azonban továbbra is ők maguk főzik! 

Jöttek Persze id őközben sorban, holmi magvában holt elképzelések 
arról, hogy az objektumba kiszolgálószemélyzetet telepítsenek: csokor-
nyakkendős pincéreket, akik felhordják az emeletre a hideg söröket, a 
jégbe hű tött pezsgő t, s titokban márkával-dollárral üzleteljenek; facip ős 
takarítónőket, hogy a parketta felmosása ürügyén eláztassák a sz őnye-
get, kisöpörjék a seggünk alóla lehulló cigarettazárjegyet, s akik ká-
romkodjanak is olykor néhanapján, ha új, ismeretlen vendéget foga-
dunk, hogy az átkozott már megint újságpapírral törölte ki a valagát, s 
eldugulta lefolyó; formás kebl ű  kis csitri masszőrlányokat, hogy kita-
pogassák üszkös tagjaink, s tiszteletb ő l-e vagy kötelességbő l, egyre megy 
és teljességgel mindegyleges, tapintatosan elhallgassák a többiek el ő tt 
testünk apró kis hibáit, frusztrációs csepr ő  szégyenpontjaink, kis életet 
vigyenek fantáziavilágunkba, id ős napjaink felett fényeskedjenek, s ha 
időnek teltével görcsölni kezdene bennünk a kanság, hát könny űszerrel 
más hasznukat is vegyük; szakácsmestereket, akik szájunk ízéhez ala-
kítsák a konzervált étkeket, házmestereket, akik elsimítsák örökös per- 
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patvarainkat, kertészeket, akik kicserepesedett folyosóinkra virágot ül-
tessenek s aszalódott hátunkon megtelepítsék a mohát, hogy még akkor 
is, mindenen felül bekebelezhessen bennünket a tiszta, érintetlen ter-
mészet igézete. 

Olyan régen volt, hogy szinte már nem is tudom a napját, amikor egy 
erélyes hatósági rendelettel mindezeket, még a kísérleti stádium leg-
elején, kitiltották az objektumból, s még egy kutyát sem volt attól kezdve 
már szabad ide behozni. Kísérleti stádiumukba fojtották a pincéreket, 
a takarítón őket és a masszőrlányokat is, alig néhány hétig élvezhettük 
csak életünket szebbé tevő , áldásos társaságuk. Azóta már csak mi 
magunk lehetünk önmagunknak a fény az éjszakában! 

— Begilisztásodott nélkülük a tokám! ! ! — üvöltött az egyik kolléga 
néhány emelettel feljebb a tilalomról szóló kósza pletykák hallatán, de 
aztán — kibővítve a hatósági rendeletet —, egy hanyag kis tollvonással 
hozzácsapták őt is a kiszuperált személyzetb ő l átalakított kontingens-
hez, s azóta nem hallottunk hírt fel őle. De nem is tiltakozik azóta se 
senki, tehát valószín ű leg rendben mennek a dolgok, s még inkább 
valószínűnek tartom, hogy most már aztán végképp mindenki elégedett. 

Az olcsó cigaretta meggyújtott szála ott kókadozott a szája szélében 
csüngve, s ha nem is volt semmi ötlete, a kedv sem szolgálta különösképp, 
hogy kezdjen magával bármit is. 

Ugyanúgy a szája szélét rágta, ahogy én szoktam naphosszat, s még 
csak nem is kell idegesnek lennem hozzá .. . 

— Kibaszott nyár — dünnyögte a bajsza alá mogorván —, olyan medd ő  
vagyok ilyenkor, minta. ..  minta ... — de nem jutott jó hasonlat eszébe. 

Nem izgatta magát emiatt, nem volt ő  a hasonlatok, sem az ékesszólás 
„embere", egyszerűen csak hangosan gondolkodott... 

Nos, hát az én fogalmaim szerint a tavasz mindig addig tartott, amíg 
a tanítás az iskolákban, azaz az iskolaévek szerint változnak bennem az 
évszakok. Nyár majd csak akkor lesz, ha elkezd ődik a szünidő . Ez meg 
egy amolyan köztes időszak volt, amikor a gyerekek még suliba jártak, 
de az átlagabbja nyárnak mondta már. Nem is igazán tudom visszave-
zetni, hogy honnan rögződött meg ez bennem, talán azért lehet, mert 
mindig olyan beosztásban dolgoztam, ami szorosan összefüggésben állt 
az iskolaévekkel, a szezonnal a színházakban, a fazonnal meg a divat- 
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han ... Kivéve egy rövid, átmeneti id őszakot, amikor büntetésb ől mal-
tert talicskáztam egy építkezésen. 

Döbbenten összecsapta tenyerét, mintha meghallott volna valamit, 
valami fontosat. Persze semmi ilyesmi nem is történhetett volna vele, 
még ha így utólag ki is színezné az emlékezetem a történteket. 

— Valami még hiányzik innen — futott végiga gondolata kisagyán. 
Egy szúnyog evickélt a szoba sarkában a pók hálójába akadva. Talán 

haláltusa lehetett, amit vívott, mert hevesen próbált ellenállnia raga-
dozóval szemben, de — talán mondanom sem kell — igyekezete ered-
ménytelenül végződött. Akárcsak apró vérszívó kis élete is. 

Nem bonyolította tovább a dolgot: összecsapott — imádkozást sugalló 
— tenyérrel, s az ezzel eredend ően együtt járó, némileg előre nyújtott 
karral egyszeriben zsugorodni kezdett, válla felett apró kis szárnyacskák 
serkedtek, s szúnyog képében máris kiröppent az ablakon .. . 

Félig szívott, olcsб  cigije ott füstölgött tovább a sz őnyegen. 

Valami szokatlan idegesség munkált bennem aznap. Ha kerestem is 
volna az okát, akkor sem jutok vele messzire, de így, hogy nem is 
kerestem, pláne nincs semmi alapom arra, hogy most utólag megpró-
báljam meghatároznia dolgokat, no és persze — hogy még tovább 
merészkedjek — azok eredetét. Jobb körökben talán ezt szokták meg-
érzésnek vagy előérzetnek nevezni, de ha meg tényleg ez volta dologban, 
akkor sérelmezem, hogy ez nem tudatosodott bennem, hiszen akkor 
elébe mehettem volna az eseményeknek, talán meg is akadályozhattam 
volna ezt vagy azt, s egyúttal akkor meg is kímélhettem volna magam 
egy sor kellemetlenségt ő l is. Késő  bánat ez már, hiszen semmi se történt 
ezek szerint. 

Lehetett volna, mondjuk, ebben a történetben egy másik Csávó, hogy 
ne én legyek mindig az a Szivar, akir ő l szó van, másfel ől viszont, ha így 
lett volna, a megérzés értelmezésének képessége is egyszeriben feles-
legessé válik, hiszen ha a. 

No, próbáljuk meg egy szintre hoznia dolgokat! 
Tehát, ha működésbe lép bennem egy hatodik érzék, amit el őérzet-

nek vagy megérzésnek nevezünk, s azt értelmezni tudom önmagamban; 
akkor már mбdomban áll úgy és olyan irányba befolyásolnia dolgokat, 
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ahogy az nekem megfelel, tehát, hogy elkerüljem a kellemetlenségeket, 
illetve, hogy kimosakodjam, még miel ő tt bekoszolódtam volna. Teszem 
azt, átruházom szerepköröm Csávó barátomra, s akkor vele esnek meg 
ugyanazok a dolgok, amelyeket nekem a saját megérzésem vetített el ő re, 
hogy majd velem történnek meg hamarosan. Akkor tehát majd ő  kerül 
bajba, ő t fenyegeti veszély, ő  járatja le saját magát, övé lesz a megszé-
gyenülés, neki kell nemcsak az eseményeket, de azok következményeit 
is viselnie, s ha akkorra még mindig nem roppanna össze mindezek 
terhe alatt görnyedezve, hát neki kell majd az elkövetkez őkben maga 
után vonszolnia ezt a koloncot. 

Igen ám, csakhogy ha tényleg így, számomra garantáltan és kifogás-
talanul pozitívan alakulnak majd a dolgok (mivel a megérzésem révén 
mindent előre láttam, és úgy intéztem, hogy lerázzam magamról ezeket 
a terheket. . .)' akkora hatodik érzékem hagyott cserben, akkora rossz 
előérzetem, a felmerül ő  sejtésem volt téves, hiszen semmi bajom nem 
esett, semmi rossz nem történt meg velem, semmilyen kellemetlenség 
sem ért .. . 

Nem arról van itt szó, kérem tisztelettel, hogy szeretném én, hogy 
lépten-nyomon holmiféle kellemetlenségek érjenek, csak az ilyenfajta 
megérzésekkel szembeni kételyek hagynak bennem kívánnivalókat ma-
guk után. No, úgy is kell nekik! Viseljenek csak szépen ők is terheket 
és koloncokat a nyakukban! Majd most pont ők lesznek itta kivétel ...?! 

— Lókét! — súgtam a taxis fülébe alig hallhatóan, akit sikerült leinte-
nem azon a tikkadt kora délutánon a forgalmas belvárosban, ahol még 
mindenki hivatásszer űen száguldozott, mert még mindig munkaid ő  volt, 
siettek a befizetésekkel a bankba, a postázandó levelekkel a postára, a 
megrendelt áruval az üzletekbe, ahogy az már illik, s persze, ahogy a 
központi főnökség diktálja az iramot. 

A Piros lámpánál várakoztunk épp. Semmi jel nem utalt arra, hogy 
esetleg valami esőféle készülődne ... Egy óriásplakát az útkeresztez ő -
dés tövében valami reciklált zenei performanszot hirdetett, az antidi-
vatáru-kereskedés el ő tt néhány járókel ő  a kirakatot bámulta, de a 
mozdulataik nem árulkodtak valami hatalmas nagy érdekl ődésrő l, in-
kább csak céltalan bolyongás volt abban a topogásban, amivel ott ácso-
rogtak és bámészkodtak. En meg őket fürkésztem az autó ablakán 
keresztül. A taxis motyogott valamit id őközben arról, hogy a városnak 
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nincs az idén pénze, ezért egyáltalán nem lesz szúnyogirtás, meg hogy 
évek óta gondok vannak már ezzel, inkább csak az önkormányzati 
vezetők egymás közötti leszámolásainak tárgyává és eszközévé vált a 
téma, abban pedig maximálisan ki is élik magukat, s ő t még a felesleges 
energiáikat is levezetik az illetékesek. 

Már javában valahol az útkeresztez ődés közepén jártunk, de a te-
kintetem még mindig az antidivatáru-kereskedés kirakatán pihent, s ha 
már nem is a tipeg-topogó bámészkodókat figyeltem, a közszemlére 
bocsátott hősdzsekik, bőrkabátok, bársonynadrágok, bársonyzakók és 
mellények, szarvasbőr kabátok és miegyebek között egy ismer ős arcot 
véltem felfedezni. Még szerencse, hogy a taxisnak ismét lassítania kellett, 
ugyanis jobbra kanyarodás elő tt természetesen a szembejöv ő  forgalom 
elsőbbségét is szabály szerint, no meg Persze a biztonságunk érdekében, 
meg kellett adnia. 

Lókét ... Tudja, hol van az? — kérdeztem rá a taxisra, mert az 
imént válasz nélkül hagyta, amikor megadtam neki az úti célt. Persze 
annyit azért csak láthattam magam is, hogy jó irányba haladunk, de a 
fene tudja, mondom, mégis, nem árt, ha biztosra megy az ember. 

Persze, ma már három fuvarom is volt oda — dünnyögte megint 
hanyagul. —Történik ott most valami, hogy mindenki oda megy? 

Valami ... Csak sajnos, egryclőre még én sem tudom pontosan, 
hogy mi is lehet az. Tudja, hogy van, ha menni kell, hát menni kell, 
nincs itt sok duma, majd kiderül, hogy mit akartak. 

Kérdő  szándékot láttam abban, ahogy a taxis erre felhúzta a szemöl-
dökét. Amolyan dölyfös pillantás volt ebben, de mindenképp meglapult 
egy kérdés is amögött, ahogy rám nézett. Valószín űleg nem szokott 
hozzá, hogy idegen emberek ilyen nyíltan beszéljenek vele. De hát mit 
kellett volna mondanom neki? Mégis, mit mondhattam volna mást? 

Csak tudja — vonta meg végül a vállát —, ez a Lókét igen messze 
van, és onnan soha nincs fuvarom visszafelé. 

Hát igen, Lókét már önmagában is egy zsákutca volt, de erre tulaj= 
donképpen még akkor sem döbbentem rá igazán, amikor a huszonkettes 
fogadó ajtaján belépve, nekem az adott pillanatban háttal, megpillan-
tottam azt a férfit. Úgy tett, mintha nem is vette volna észre érkezésem, 
itt fenn a sokadik emeleten, az ablakon derékig kihajolva tekingetett 
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jobbra-balra, minden különösebb látható cél nélkül. Mondhatni, öncé-
lúan 

Nem is igazán tudtam eldönteni, hogy most mitév ő  legyek. Gondol-
tam, ha most megzavarom valamiben, legyen az akár csak egy aprócska 
kis gondolatmenet vagy még attól is elbagatellizálhatóbb dolog, eleve 
negatívan viszonyul majd hozzám, s annak aztán bármilyen következ-
ményei lehetnek, amelyeket még el őrelátni se jó, nemhogy elviselni 
majd, s ne adj isten, még kiváltani is valamivel. Jó, Persze nem összpon-
tosult már akkor sem valami nagy hatalom az ilyen kis államhivatalnokok 
kezében, mégis, igen sok esetben ők voltak a döntéshozó szerv, s mióta 
a fellebbezés jogát kiiktatták a helyi joggyakorlatból, megfontolandó 
volt, hogyan is viszonyuljon hozzájuk az ember. Ha egy-egy arrogánsabb 
példányukra futott rá valaki, hát igencsak megnézhette magát az elkö-
vetkezőkben, s örülhetett, ha ép b őrrel megússza az egészet, nemhogy 
még neki álljon esetenként följebb. Tudni kell szeretni az életet, és 
mindazt, ami vele jár, hát inkábba türelmesebb megoldások híve voltam, 
akárhányszor szembesültem valamelyikükkel. Most sem tettem hát más-
ként ... Vártam. Kvázi türelmesen. Meg hát az a tikkasztó leveg ő , 
aminek tényleg nagyon jót tett volna egy légkondicionáló berendezés, 
ugyancsak rám nehezedett, elnyomott, szinte álmosnak kezdtem érezni 
magam hirtelen, s mint tudjuk, az álmos embert kevésbé izgatják a 
dolgok, egyre nyugodtabb lettem. Már majdnem ásítottam is egy nagyot, 
de türtőztettem magam, s lassacskán kezdett felébredni is bennem 
egyfajta hálaérzet azért, hogy figyelemre sem méltat, egy szót meg nem 
ereszt irányomban, egyszer űen nem is vesz észre ... Ha ez még így 
eltart egy ideig, teljesen megnyugodhatok, s mire végez a bámészkodás-
sal, már semmiféle zavar sem lesz bennem, teljesen nyugodtan tudok 
beszélgetni majd vele, az pedig, tapasztalataim szerint, még az ilyen 
államhivatalnokokban is bizalmat kelthet. 

Sorban egyre újabb ásításokat kellett lenyelnem, s feszengésemben, 
ahogy Ott ácsorogtam, egyre szélesedtek a mozdulataim, s egyre inkább 
lehetett volna már nyújtózkodásoknak nevezni azokat. Várok, még várni 
fogok.. . Várok, még mindig várok ... Várok — ismételgettem magam-
ban egyfajta biztatásként is, nehogy kísértésbe essek, és mégis ki találjam 
nyitnia pofámat. 

Nem nyitottam ki. 
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— Várok — ismételgettem tovább némán magamban egyfajta önhip-
nózisként, hogy végtére már teljesen ellazulhassak. 

Számolni kezdtem magamban az ásításokat. Kis agytörést igényelt 
ugyan, mire kitaláltam, hogy tulajdonképpen hánytól is kezdjem most 
rendszerezni őket, mert nem tudtam pontosan meghatározni, hogy 
mennyit is nyeltem le már eddig. Négyet-ötöt, esetleg tízet is, vagy még 
annál is többet? Közben már egy újabb ásítás kerülgetett, s hirtelenjé-
ben, nehogy ez is kiessen mosta számadásból, elneveztem tizenkett őnek, 
mondván, hogy könnyen megjegyzem majd annak alapján, hogy egy 
tucattól kezdtem újra a számolást, s utólag majd hozzácsapom az eddi-
giekhez, ha sikerül letisztáznom végre, hogy mennyi is volt bel őlük eddig. 
Aztán, ahogy egyre inkább rám nehezedett a tikkadtság, már lassacskán 
kezdtem megadni magam, egyre nehezebben tudtam összefogni, s leg-
főképp átlátni az összekuszálódott szálakat. A kett ős számlálás, egyrészt 
visszamenő leg az eddigiek tekintetében, másrészt pedig az egy tucattól 
újraindított számláló is kezdett már egybefolyni bennem, s bizony igen-
csak megviselte egyre álmosabb s egyre csak még inkább ellaposodó 
agysejtjeimet. Az egyre újabb lenyelt ásításokat is gondot jelentett már 
figyelemmel kísérnem, nemhogy még az el őzőekkel bíbelődjek, s az egy 
tucatról indult számolás akkor már visszafordíthatatlanul végleges ma-
radt. Hát jól van, én beérem ezzel is ... Soha nem voltam válogatós, 
és nem is a különleges igényeimr ő l és igényességemrő l voltam ismert. 

Amikor aztán nagy sokára kegyeskedett felemelkedni az ablakból és 
felém fordult, nem lehetett tudni, melyikünk arcán nagyobba döbbenet. 
Ugyanaz az arc állt ott elő ttem, amelyiket az antidivatáru-kereskedés 
kirakatának b őrdzsekijei, bőrkabátai, bársonynadrágai, bársonyzakói, 
mellényei, szarvasbőr kabátai és egyebei között a taxi ablakából láttam: 
Az ő  arcára meg attól ült ki a döbbenet, hogy tényleg nem vette észre, 
hogy belépett az ajtón valaki, s most nem tudott szóhoz jutni. 

Csávó! — ujjongtam. — Ugye te vagy a Csávó? 
Kicsit dadogósan kezdte, de mégis sikerült kiböknie valahogy: 

Igen, én. 
Valamit matatott az íróasztalán az aktakötegek, irattartók és jegy-

zettömbök között, s végül az egyiken diadalmasan megakadva, rám 
emelte tekintetét. Nagyon halkan, nagyon kimérten, teljesen érzéketlen 
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hangon beszélt, s a felolvasások mindenkori elidegenít ő  hangnemében 
mondta be a nevemet: 

— Szivar? — kérdezte megillet ődött arckifejezéssel. 
 —Azvagyok.. 

Kegyetlenül széles, őszinte, örömteli mosoly ült ki az arcára, szája 
szinte nem is a füléig húzódott szét, hanem egyenesen mintha az a száj 
bekebelezte volna Csávó fülét, vagy még inkább, mintha a földrengé-
sekhez hasonlatosan, ahogy a toronymagas épületek a friss repedésekbe 
omlanak nyomtalanul, hallószervét is ugyanoly nyomtalanul váltotta fel 
az egyre szélesed ő  mosoly, s őszintén be kell vallanom, már aggódni 
kezdtem, hogy nem lesz-e ennek itt most valami baja, vagy nem kell-e 
a mentőszolgálatot hívnom menten, ha töretlen örömünnepében még 
tovább akarja szélesíteni mosolyát .. . 

— Gratulálok! — nyögte ki aztán ugyanazzal a szélesre feszített mo-
sollyal, s nem is értem igazán, hogy az ily módon eltorzult szájában vajon 
hogyan is tudta még forgatnia nyelvét, hogyan tudhatott szavakat 
formálni, hogyan préselhetett ki magából mégis érthet ővé gömbölyített 
hangokat. — Gratulálok ... — lihegte még tovább ... — Önt kinevezték 
a C szektor 78-as egységének a vezet őjévé. Ettő l a pillanattól kezdve 
egy valódi egységvezet ő t tisztelhetünk önben ... Engedje meg, hogy 
hangot adjak felh ő tlen örömömnek és megelégedésemnek, hogy én 
közölhettem önnel ezt a kivételesen szerencsés és ünnepélyes hírt .. . 

Hát így, utólag, most mit mondhatnék? A C szektor 78-as egysége 
egy lepusztult, sötét, utolsó kis cella volt, s valójában — ilyenként — nem 
sokban különbözött a Lókét épületkomplexumának más létesítményei-
tő l sem. A fogadók toronyháza, melyben a huszonkettes is volta maga 
sokadik emeletén, valamivel talán rendezettebbnek mondható, de ha 
jobban belegondolunk, hát ennek a megfigyelésnek vajmi kevés jelen-
tősége van a helyzetet és az események eddigi és további menetét 
illetően. Egy ugryanolyan használhatatlan és semmi különösebb jelent ő -
séggel fel nem ruházható észrevétel ez, amilyenekt ő l aztán az elkövet-
kezőkben tömegesen hemzsegtek egységvezet ői napjaim. 

Kinevezésemre nem tudtam pontosabb magyarázatot találni, azzal 
pedig tisztában voltam, hogy kérdeznem meg teljesen felesleges lett 
volna. Maradhattam tehát csak azoknál a már az elemiben elsajátított 
és jó alaposan bemagoltatott általánosságoknál, melyek sokféle értcl- 
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mezhetőségükkel és az alkalmazási mechanizmusok igencsak széles 
skálájával semmiféle megfejthető  és kibogozható konkrétumot nem 
kínáltak. A szorgos, alázatos és odaadó munkát mindig megjutalmazzák, 
vezetőink állandóan figyelemmel kísérik tevékenységünk, s amikor el-
érkezettnek látják a pillanatot, nem fukarkodnak a jutalmazással, min-
denki érdemei szerint részesülhet a becsületes és lelkiismeretes adófi-
zetők pénzén létrehozott állami javakból, felesleges az egyszer ű  
halandóknak az okok felkutatására fecsérelnie termel őerejét, amikor 
azt sokkal hasznosabban is értékesíthetik érdemeik mértéke alapján 
megszabott munkaidejükben és a rájuk ruházott szabadid ős tevékeny-
ségekben, s amennyiben erejük teljében még ennél is többre érzik 
magukat hivatottnak, heti három alkalommal hobbis foglalkozásokon 
vehetnek részt, amelyeken tovább szélesíthetik a termel őeszközök gya-
korlati alkalmazásának el ő ttük megnyíló perspektíváit ... Mindezek 
azonban nem kínáltak magryarázatokat a pillanatnyi kiemelt pozíciómra 
vonatkozó kételyeimre. Hiszen: mivel érdemelhettem én ki egy ekkora 
megtiszteltetést? Milyen cselekedeteimmel váltam én különböz ővé min-
denki mástól, vagy legalábbis a többségt ő l? 

Egységvezetőként környezetem igen nagy becsben tartott, a kiszol-
gálásra pedig végképp nem lehet panasz. Napi rendszerességgel érkez-
tek egységem rácsos bejáratához a legújabb párizsi divat szerinti egyen-
ruhákba öltözött alkalmazottak, akik még a bejárati ajtó kulcsait is 
maguknál tartották, hogy arra se legyen gondom, és a sétálómra is mindig 
velem tartott legalább egy közülük. Soha nem kellett túl nagy távokat 
megtennem, tényleg elégedett lehetek, hiszen néhány kör megtételé 
utána hátsó udvarról visszakísértek az egységemhez, s még az ajtót is 
rámzárták, nehogy valaki megzavarjon a munkavégzésemben. Felada-
taim sem voltak különösebben megterhel őek, lényegében csak az egység 
karbantartásáról kellett gondoskodnom, a reggeli szemlére megigazítani 
az ágyam, edénykémet kinyújtanom az ajtóra beépített tolóablakon, 
jelentkeznem, ha kintr ő la nevemet ordították .. . 

Emellett azonban teljesen szabadon rendelkezhettem az id őmmel, 
amit — be kell látnom —, kezdetben nem is igazán tudtam megfelel ően 
értékelni, s nem éltem a megkülönböztetett helyzetem nyújtotta lehe-
tőségekkel.Jobbára csak heverésztem az ágyon, a rácsos kis résen, amire 
azért mégsem lehetne rámondani, hogy ablak, a besz űrődő  napfényben 
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táncoló apró kis porszemekei figyeltem igen nagy élvezettel, nevükön  
próbáltam nevezni koreográfiáikat, s minduntalan megelégedettséggel  
konstatáltam, ha egy-egy táncuk korábbról már ismer ősnek tűnt. A falak  
repedései is hatásosan kötötték le a figyelmemet, bár néha, egy-egy  
sarokban vagy a plafonon nem igazán tudtam megkülönböztetni, hogy  
melyik a pókháló, melyik a repedés. A szám szélét még mindig kitartóan  
rágtam, és arra az elhatározásra jutottam, hogy céllövészettel fogok  
foglalkozni. Ezt a tervemet azonban, sajnos, mégsem válthattam valóra,  
mert a C szektor vezet ője szervezési és szisztematikus akadályokra  
hivatkozva visszautasította a l őfegyver-beszerzési kérelmemet.  

Nagyon szűk volt az a kis berácsozott rés kb. két és fél méternyi  
magasságban a falon, ami az ablak funkcióját látta el. Persze, nem  
tartozott sem a C szektor, sem azon belül a 78-as egység a modern  
építészeti irányzatok luxustelepei közé ... De az adott pillanatban nem  
is ez volta lényeg. A mai napig sem igazán értem azonban, hogyan  
találhatták meg minduntalan azoka kiéhezett szúnyogok az egyenesen  
az én egységemhez vezető  utat. Hihetetlen volt, hányan voltak képesek  
napjában berepülni hozzám, mintha az irányt űjük csakis a hetvennyolcas  
felé mutathatta volna az egyenes vagy legalábbis az egyetlen célravezet ő  
utat ... Nem győztem vakarózni, úgy összemartak.  

Hanyatt feküdtem ágyamon, amolyan egykedv ű  voltam, de talán még  
az sem igazán. Kedvetlen, kelletlen, semmilyen ... Nem fájta gyomrom,  
de mégis valami olyan érzés fészkelte belém magát, mintha mégis az  
gyötörne, nem voltam rosszul, de ez az állapot jólétnek sem igazán  
nevezhető . Nem is forgolódtam nagyon, a legnagyobb meger ő ltetés  
mindig csak annyi volt, hogy mozdultam egyet-kett ő t, de akkor is minden  
különösebb cél nélkül, hacsak nem az időközben rajtam megtelepedett  
szúnyogokat akartam odébb hessegetni. Néha egészen ellepték szaba-
don maradt karomat, de betakarózni sem akartam, mert akkor meg  
kivert az izzadság, s még takarózatlanul is patakzotta hátam, ragadt  
hozzám minden ruhám, ami rajtam volt.  

A beszűrődő  napfényben gyöngyözött a b őröm, ahogy az izzadság=  
cseppek gömbölyödtek karomon. Lecsuktam a szemem, mintha aludni  
készülődnék, de persze nem is reménykedtem abban, hogy elszenderül-
hetek. Ahogy abban a félidióta pózban, amelyikbe kínomban összehúz-
tam magam, később alig észrevehetően, épp csak egy nagyon keskeny  
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kis résnyire, csak annyira, amennyire akkor nyitjuk ki szemünk, ha nem 
szeretnénk, hogy a küls ő  szemlélő  is észrevegye azt, s amikor aztán nem 
is láthatunk sokkal többet önnön szempilláinknál, s a mögötte felsejl ő  
árnyakból sejthetjük csak, hogy tulajdonképpen mit is láthatunk, azaz 
láthatnánk, ha mégis felfednénk magunkat és rendesen, emberien ki= 
nyitnánk szemünk ... amikor észrevétlenül épp csak ennyire kinyitot-
tam az ily módon függő legesen alulra került bal szemem, vállam ter-
peszkedett el el ő ttem, s mögötte, távolabb felsejlett a térdem és felette 
valamicske a szőrös combomból. A szúnyog akkor már ott mászkált a 
karomon, s egyre felszabadultabban mozgott, láthatóan egy újabb kiadós 
csípésre, vérszívó hadm űveletre készül ődött. Fente, élesítette szerszá-
mait ... 01yan közelségb ől hatalmasnak t űnt, gigantikus és méreteiben 
rémisztő  volt, mégis sikerült meg őriznem lélekjelenlétem. 

— Aha — futott végig az aszalodott gondolat tekervényeimen —, szóval 
te vagy az a dög, az a rohadt martalóc, aki miatt ma is éhen maradtam... 

Bal kezem volt alul, rajta feküdtem, azt tehát nem használhattam, 
mert tudtam, ha megmozdítom, a szúnyog máris odébbáll, s lesb ől aztán 
majd újra támad. Jobb kezemmel csaptam hát le bal karomra, s a döge 
máris elkenődött egy vértócsa kell ős közepén a vállamon, de a tenye-
remre is ragadt belő le épp elég. 

Azóta sem jöttem rá, hogy bármi összefüggésben áll vagy állhat-e a 
történtekkel, de abban a pillanatban az egész C szektorban elment az 
áram. 

Kéjtelen-kelletlen. Annabella főzött egy kávét. 
Jobb dolga nem volt, ezért hát úgy érezte, legalább ennyi kitelhetne 

tő le. Kéjes mosollyal forralta fel a vizet. 
Cigire gyújtott, s hosszasan bámult kifelé az ablakon. Mintha maga 

elé volna csak, de azért mégis kifelé, jobb híján, harmadolva, hiszen a 
hetedik emeletrő l, habár kilátás az meg aztán adódik b őven, nem is 
láthat mást az ember, csak leromlott, lepusztult háztet őket, unalmasra 
meszelt szemközti és szomszédos emeletes házakat. 

Kisujja hegyévei, ujjbegyével magához nyúlt .. . 
Egy pillanatra visszatartotta a lélegzetét, jó hosszan lent tartotta 

tüdején a füstöt, miközben ujját végighúzta combján. 
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A tapintás sercegett a b őrén .. . 
Forróság volt, ablakot szeretett volna nyitni, de nem igazán találta 

fel magát ezekkel az újfajta ablakzárakkal, amelyekkel ezeket az eme-
letes épületeket felszerelték. Ő  még azt szokta meg, hogy az ablaknak 
— legalábbis általában —egy vagy két szárnya van, s azt befelé kell nyitni, 
de az ilyen befelé d ő lős, nem is oldalt, hanem függőlegesen nyíló 
ablakokkal igazán bajban volt. 

Érezte, hogyan folynak le hónalján az izzadságcseppek, lassacskán 
egyre inkább kezdett szaunára emlékeztetni a szoba, a lakás, amelyben 
ébredt. 

Vendég volt itt, vendégségbe érkezett még tegnap nagybátyjához, 
aki viszont ma egész napra egyedül hagyta egy kulccsal a lakásban: 
Biztatta, hogy menjen, sétáljon, járjon egyet, de Annabellának semmi 
kedve sem volt belevetnie magát az ismeretlen város forgatagába. Nem 
ismerte a környéket, s egyébként is arra számított, hogy a nagybácsi 
majd korábban elhangzott ígéretéhez híven szépen kalauzolja ő t, amerre 
és ahová csak menni támad kedve. 

A tapintás tovább sercegett a b őrén .. . 
Fedor nagybácsi nem volt egy megbízhatatlan, hazug ember, csak 

éppenséggel az érkezés id őpontját nem beszélték meg pontosan, nem 
egyeztettek el őre, s így Annabella a jóságos nagybácsi számára a lehet ő  
legváratlanabb pillanatban érkezett. Persze, volt benne annyi tapintat, 
meg hát jólnevelt is annyira, hogy nem mutatta volna ki még véletlenül 
sem, hogy a lány esetleg a terhére lenne, de nem is igazán jutott ideje 
foglalkozni vele és a kislányos hóbortjaival. Munkája volt, dolgai voltak, 
amelyeket el kellett intéznie, hiszen a kötelesség az kötelesség, még ha 
vendég is van a háznál. 

Annabella meg hát korát meghazudtolóan csitrisen viselkedett. Ha-
bár nemrég töltötte be a huszonnyolcadik életévét, ez egyáltalán nem 
látszott meg rajta, sem testi fejlettségében, sem a szellemiekben nem 
mutatott húsznál, s a legjobb esetben is, mondjuk, maximum huszon-
kettő-háromnál többet. 

Fedor bácsi csak jóságosan dörmögött, amikor el őző  nap felcsönge-
tett hozzá a ritkán látott vidéki rokon, húgának gyermeke. Mintha mi 
sem történt volna, s meg sem lep ődött volna a nem várt vendég érke-
zésén, asztalhoz ültette, megosztotta vele szerény, makrobiotikus kis 
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vacsoráját, betessékelte a vendégszobába, tiszta ágynem űt húzott a 
bevetetlen ágyra, egyszóval, mintha épp a legmindennapibb dolgok 
egyike lett volna számára az is, hogy valaki minden bejelentés nélkül 
betoppan hozzá, s ől még éjszakára is ott marad. 

— Legalább telefonálhattál volna, hogy ezt el őre megcsináljam ... —
dörmögte, de semmi más megjegyzése nem volt ezzel kapcsolatban. 

Annabella hazatelefonálta szüleinek, hogy szóljon, minden rendben 
volt az úton, s hogy egészben és egészségben megérkezett. Amikor a 
nagybácsi átvette a telefont, kissé félénken visszahúzódott a vendégszo-
ba ajtajába, mert attól tartott, hogy Fedor bácsi esetleg tolakodásnak, 
hallgatózásnak vélheti, ha ő  is ott somfordál, miközben az ugyancsak 
ritkán hallott húgával beszélget. No és persze attól is tartott, hogy ha 
hozzá, Annabellához nem is volt, de az édesanyjához mindenképp lesz 
majd a nagybácsinak néhány keresetlen szava, amiért így, minden beje-
lentés vagy előkészítés nélkül, teljes bizonytalanságban elküldték egye-
dül a lányt egy ilyen távoli és számára idegen helyre. Azt pedig nem 
szerette volna hallani ... Két karját lomhán lógatta teste mellett, de 
izmai szinte megfeszültek a készenléti állapotban, hogy ha mégis arra 
kerülne a sor, hát sebtében befoghassa a fülét. S ő t, egy olyan titkos 
terve is volt, hogy ha erre majd sor kerül, hát úgy, befogott füllel berohan 
a vendégszobába és zokogva az ágyra veti magát. Valamelyik filmben 
látott ilyesmit, és ott m űködött, miért ne használná hát ki ezt a tapasz-
talatot a rideg és fülledt valóságban is. 

De Fedor bácsi nem kellemetlenkedett... 
Jókedvűen vihorászott, miközben a húgával beszélgetett, s mivel nem 

volt egy bőbeszédű , s még kevésbé egy könnyen és gyorsan feltárulkozó 
ember, hamarosan el őszedte tarsolyából a legfrissebb, minden esetben 
kedvenceknek mondott vicceit, amelyekre éppenséggel felesleges is volt 
a drága impulzusokat pazarolni. 

Lókét, ahol szektorvezet őként dolgozott, egy zárt intézet, nem vi-
hette hát magával munkahelyére fiatal vidéki rokonát, hiszen akkor az 
állásával játszott volna, a kockáztatás, a hazárd pedig örök életében 
távol állt tő le, idegen volta számára. Néhány hónap múlva, ezerkilenc-
százötven legelején lesz az intézet alapításának huszonötödik évfordu-
lója, nagy ünnepségre készülődtek, a megemlékezések szervezéséb ő l 
pedig Fedor bácsi is jókora feladatot vállalt. Elvégre egy szektorveze= 



tőnek mindig résen kell lennie. Megfontolt és kimért ember lévén igen 
sok idő t fordított munkájára, alapossága mindenek felett állt. És szerette 
is azt, amit csinált .. 

Annabellának mindvégig az járta fejében, hogy felhívja telefonon 
Fedor bácsit a munkahelyén. Szeretett volna kitalálni valamit, egy jó 
kifogást, amivel a telefonhívást igazolhatja, s a nagybácsi észre se vegye, 
hogy igazából csak unalmában hívta fel. A kávé még forró volt, meg is 
égette vele a nyelvét, ahogy beleszürcsölt, s ezzel máris egy újabb oka 
volt arra, hogy fintorogjon. Cseppet sem érezte magát elégedettnek az 
ittlétével. Ő  akcióra számított, kalandozásra, forgatagra, élményekre .. . 
Emberekre. Ehhez képest egyedül ült otthon ebben a szaunaszer ű  
emeleti lakásban. 

Tapintása újra megsercent a combján .. . 
A kád szélére ült, s hosszú lábát maga elé nyújtva karját k őnyékben 

behajlítva és összeszorított öklét hóna alá gy űrve hosszan nyújtózkodott 
egyet. Miközben megeresztette a csapot, lábát is keresztbe tette, s 
ugyanolyan pucéran, ahogy az ágyból felkelt, a víz fölé hajolt. Ujjaival 
ellenőrizte a hőmérsékletet ... Nem szeretett volna meleg vízben für-
deni, inkább egy kis langyos, de még inkább h űvös felfrissülésre vágyott. 
Esetleg mint otthon, abban a sz űk kis patakban megmártózva, úgy 
szeretett volna egy kis h űsölést ... Jobb kezével a kád vizéb ő l egy kicsit 
megcsapkodta arcát és mellkasát, majd két tenyerét egymás mellé szo-
rítva egy maréknyi vizet merített ki a kádból, s a feje fölé emelve kezét, 
a hajába túrt. Hosszú, leomló haja nedvesen terült szét a hátán, s úgy 
érezte, a felfrissülés már egy karnyújtásnyi távolságra sincs t ő le. 

Ilyen nedvesen ment vissza a szobába, hogy végre belekortyolhasson 
abba a népies mintázatú findzsába, amelybe a kávét töltötte ki magának. 
Fedor bácsi biztosan egy jó kis vidéki kirándulás alkalmával vehette 
valami bóvliárusoktól, esetleg otthonról hozhatta magával a nagyszül ő i 
örökségbő l vagy a fene sem tudja ... Széle itt-ott már letöredezett, 
nem tartotta túlzottan valószín űnek, hogy nagybácsikája még mindig 
őrizgetné itt, ha nem fűződne hozzá valami különös emlék vagy nem 
kötné hozzá a szentimentalizmus halovány igája, hiszen a szektorvezet ő i 
fizetéséből bármikor megengedhetné magának, hogy újabbat, formater-
vezettebbet, szebbet vegyen a helyébe. 
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A kávé már meghűlt, és Annabella egész testét valami jóles ő  meg-
könnyebbülés öntötte el, ahogy végre az enyhén fölfrissült b őréhez érve 
nem sercegett a tapintás, nem küszködött tovább a meleggel, a tikkadt-
sággal, s a megeresztett csapvíz zuhogó dübörgésének andalító moraja 
is egyre csak nyugtatta, lassacskán kezdte kiegyenlíteni kedélyállapotát. 

Előbb csak bal lábával lépett bele a félig eresztett kád vizébe, de a 
findzsát akkor még mindiga kezében szorongatta. Furcsa, kényszeredett 
félterpeszben állt, mert a kádban lév ő  lába valamivel magasabban volt, 
minta szárazon lévő , még ha magasított talpú fapapucsot is viselt. 
Csípőbő l oldalra fordulva zárta el a vízcsapot.. 

Tapinthatóvá válta csend. Persze, ez csak a pillanat egy töredéke 
volt, mert a zubogás elvágott hangja mögött lassacskán máris kezdtek 
feltűnni a lentről, az utcáról beszüreml ő  hangok, s ezek között szinte 
észrevétlenül sikkadt cl az enyhe koppanás, amivel a findzsát óvatosan 
leeresztette a kád mellé, a fürd őszoba csempéire, és az a halk csobbanás 
is, amivel a vízbe ereszkedve a kádba ült. Valahonnan, valamelyik 
szomszédos lakásból valami számára ismeretlen a távolság miatt ezúttal 
csak nagyon halk zene hangjai is átverekedték magukat a falakon 
Annabella hallójáratáig. Hátrahajtott fejjel lógatta le hosszú haját a kád 
szélén kívül szinte majdnem a csempékig, s csukott szemmel próbálta 
elkapnia zene dallamát. Igyekezetéhez azonban túl halknak bizonyultak 
ezek a hangok, s minden koncentrációja, amit ennek érdekében kifejtett, 
teljességgel feleslegesnek bizonyult. Amint dúdolni próbálta a dallamot, 
a saját hangja máris elnyomta a beszüreml őeket, s akkor pedig ő  maga 
is elvesztette azt. Végül valami gyermekdal dallamánál ragadt meg, ami 
Persze köszön ő  viszonyban sem volta szomszédból áthallatszó zenével, 
s amit valószínűleg még kora gyermekkorából őrizgetett magában, de 
emlékképként is olyan távoli volt már, hogy beazonosítani még vélet-
lenül sem sikerülhetett. Er ő lködésében egyre er ősebben szorította le 
szemét, de így sem jutott vele semmire ...Aztán elhallgatott ... Arra 
számított, hogy az utca hangjai közül újra kisz űrheti, kihámozhatja a 
dallamot, s akkor, egy újabb nekifutásra talán majd sikerül ...Ezúttal 
azonban a lift csikorgása, majd a liftajtó csapódása nyomott el mindent. 
Valaki a szomszédban hazaérkezett. No, már csak az hiányzik, hogy ő  
is bekapcsoljon valamit, bármit, akármit, aminek hangja van. Találgatni 
kezdte, hogy mi lehet majd az els ő , amit az újonnan hazaérkezett 
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szomszéd bekapcsol ... A kávédaráló? A rádió? A porszívó? De ismét 
csak a liftet hallotta. Ezúttal nem érkezett erre az emeletre senki sem, 
csak valaki elhívta innen. .. Úgy látszik, kezd élénkülni az élet a házban. 
A legszemfülesebbek már érkeznek haza, s ez most már egyre gyakoribb 
lesz ... A nagy találgatásban egyszerre csak azon kapta magát, hogy 
ismét azt a korábbi gyermekdalt dúdolgatja, s most már egy-egy félszavas 
szövegfoszlány is fel-felsejlett emlékezetében. Azonban összekötni és 
értelmezni továbbra sem tudta ezeket a foszlányokat. Egy kislány ko-
rában tanult ima sorait mormolgatta mantraként: 

Uram, tégy engem a te békédnek eszközévé! 
Add, hogy: 
ahol a gyű lölet tombol, 

oda a szeretetet vigyem, 
ahol a bűn uralkodik, 

oda a megbocsátást vigyem, 
ahol a viszály szertehúz, 

oda az egységet vigyem, 
ahol a kétség tétovázik, 

oda a hitet vigyem, 
ahol a hamisság kígyózik, 

oda az igazságot vigyem, 
ahol a reménytelenség csüggeszt, 

oda a bizalmat vigyem, 
ahol a szomorúság fojtogat, 

oda az örömet vigyem, 
ahol a sötétség rémít, 

oda a világosságot vigyem, 
Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé! 

Úgy legyen! 

Bal tenyerét a víz alatt egy kimért mozdulattal köldökére tapasztotta. 
Csukott szeme elő tt egy vidéki, falusi óvoda kezdett kirajzolódni, s ahogy 
a hangokra koncentrált, a gyermekzsivajtól hangos környezetben mintha 
több száz kis torokból hangzottak volna fel ugyanezek a szavak, ugyan-
ezek a sorok, ugyanez az ima, s ahogy az óvón ő  vezényelte a tanulást 
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az udvarban elhagyatottan ringatózó hinta rozsdás nyikorgása is ritmusra 
szólt. Egy ablaktalan óvoda ... Ablakokat sehol sem látott, s az épületen 
nem is látszott meg a rendeltetése, azt inkább csak valahol tudata holmi 
rejtett bugyraiban érezhette, hogy ez bizony valóban egy óvoda. Kétsé-
gek kezdték gyötörni, hogy vajon valaha is betette-e a lábát ebbe az 
épületbe, hogy hol láthatott bármi ehhez foghatót, s vajon honnan 
eredhet az a gyermekdal, amelyet most már egyáltalán nem tudott 
kiverni a fejébő l, s annak eredetér ő l mégsem tudott rájönni semmire. 

Hosszú lábát térdben behajlítva lejjebb csúszott a kádban, egészen 
addig, hogy a víz az arcát, a fejét is teljesen ellepte, hosszú haja átned-
vesedett, és alámerülve a vállára hullott. Ujjbegyével teste legérzéke-
nyebb pontjait tapogatta, néhány milliméterrel térdkalácsa alatt azt á 
pontot, amit kora serdül őkora óta a legerogénebb zónájaként fedezett 
fel, combja feszes sonkázatát, melynek ingerlését ő l minduntalan kecses 
melegség öntötte el, hüvelykujjával szeméremsz őrzetét borzolta, s lej-
jebb csúszva ujjbegye egészen csiklójáig tévedt, minek utána feljebb 
vándorolva testén, köldökét ingerelve mintha görcs kezdte volna rán-
gatni, úgy feszült meg benne az izgalom. . . Karját keresztezve marokra 
szorította mellét, s fejét még mindiga víz alatt egészen hátravetve, egész 
mellkasát kidudorította a kádból, hogy végül a víz felszínén, egy kis 
levegő t elengedve tüdejébő l, apró, gyermeteg, bohókás kis buborékokat 
keltsen ... Még mindig csukott szeme előtt egy üresen imbolygó, ki-
tartóan le s fel mozgó libikóka metronómként verte a gyermekdal 
ritmusát ... A víz felszínén mintha ugyanez a libikóka villant volna fel 
az egyik buborékban, s Annebella maga alá húzva lábát el őbb csak 
hirtelen térdre emelkedett, majd még ugyanannak a mozdulatnak a 
folytatásaként egy akrobatikus mozdulattal talpra állt. Leveg őért kap-
kodva egészen apróra, ám annál sebesebbre fogta lélegzését, s a karjáról 
lecsorduló fürdővíz cseppjei a még mindig félig telt findzsába hullottak: 
Átázott hosszú haja maga alá temette fülét, így koncentráltan is hiába 
kereste a besz ű rődő , ismerősként visszavárt hangokat. Egy halkan, alig 
hallhatóan indított, hosszan kitartott sóhajtásból lassacskán er ő teljes 
üvöltéssé felfokozott fülsért ő  sikoltás végén hajából kirázva a vizet 
felnyitotta szemét. 

— Ugy legyen — hallotta meg nagybátyja hangját a maga kimért 
modorosságában. 
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Fedor bácsi a félfát támasztva korát meghazudtolóan vagány mozdu-
lattal állt ott a fürd őszoba ajtajában. Valamit motyogott arról, hogy a 
szektorban ma egész nap gond volt az áramellátással, s hogy ezért 
érkezett ennyire kés őn, Annabella azonban hirtelen újra lehunyta sze-
mét, s dermedt mozdulatlanságában átérezte, amint a férfi megragadja 
meztelen és nedves derekát, oldalra dönti, s ujjai belé hatolnak .. . 
Teljes lényével élte át az orgazmust, pedig Fedor bácsi továbbra sem 
mozdult. Amikor Annabella újra kinyitotta a szemét, nagybátyja ugyan-
úgy állt az ajtóban, mint néhány pillanattal, a másodperc tört részével 
korábban, s egy lépést sem tett feléje, a karja sem mozdult, nemhogy 
az ujjai eljárták volna azt a vad, ellenállhatatlan, magával ragadó táncot, 
amit Annabella magában s a magáénak érzett. 

Fedor bácsi cigarettára gyújtott .. 
—Kinyitottam az ablakot, elviselhetetlen itt ilyenkor ez a tikkadtság 

— dünnyögte, és a findzsáért hajolt. 
Annabella a kád szélére ült. 

Kaphatok én is egy cigarettái? — kérdezte. 
Persze .. . 

Fedor bácsi hátával az ajtófélfának d őlt, és a zsebében kotorászott; 
a cigisdobozt kereste. Azzal nem is volt gond, viszont a gyufát sehogy 
sem találta ... Már szinte az egész kézfeje elveszett a zsebében, amikor 
egyszeriben zsugorodni kezdett, válla felett apró kis szárnyacskák ser-
kedtek, s szúnyog képében máris kiröppent az ablakon. 

Félig szívott olcsó cigije ott maradt nyomában a fürd őszoba küszö-
bén... 

Időközben persze már rájöttem, hogy az egész történetben a legna-
gyobb állat én vagyok. Nem mintha ez valamicskét is lendítene rajtam... 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

„HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST  

(KOZEP -) EURÓPÁBAN?"  

KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL  

BÁNYAI JÁNOS  

A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa közepén 
értelmiségi körökben Közép-Európa fogalma újra híressé vált. Beszélni kezd-
tek rб la Varsótól, Prágán, Budapesten át Belgrádig. Persze nem mindig ugyan-
arról szóltak, amikor Közép-Európát emlegették. Különbségek vannak Adam 
Michnik, Vaclav Havi!, Konrád György, Szűcs Jenő , Danilo Kiš Közép-Eu-
rópáról szóló elgondolásai, mondatai, álmai között. Esterházy Péter mondta 
akkoriban Szlovéniában Közép-Európát — szép — álomnak, szembehelyezve 
(az álmot) a virtuális Közép-Európát alkotó országok hazugságaival. 

A Közép-Európáról szóló írások sorát Milan Kundera 1984-ben publikált 
A megrabolt nyugat avagy Közép-Európa tragédiája cím ű , azóta sokat emlege-
tett, még többet vitatott, szemléletében igencsak széls őséges esszéje nyitotta 
meg. Kundera Közép-Európa kultúráját a nyugat kultúrája részének tekinti, 
amit a kelet terjeszkedésével megfosztottak természetes életkörülményeit ő l_ 
A fosztogató az akkorra már kőkeménnyé merevedett szovjet birodalmi po-
litika. Kunderával Joszif Brodszkij vitatkozott vehemensen, az a Brodszkij, 
aki maga is az avítt szovjet (kultúr)politika áldozata. Két disszidens áll ebben 
a vitában egymással szemben, az 1968-as csehszlovákiai katonai beavatkozás 
után nyugatra távozott ír б  és az orosz emigráns költ ő . Ők ketten valami 
alapvetőben nem tudtak egyetérteni. Mindketten áldozatok, de egészen más-
ként élik meg annak a kultúrának a helyzetét, amit magukkal vittek a nyugatra, 
és egészen másképpen e két kultúra kett őjük szemléletében és gondolkodá-
sában testet öltött, vélt vagy valóságos konfliktusát. Szemmel láthatóan olvas-
ták, de nem értették egymást. 

Kettбjük vitája nem egyszerűen két szuverén értelmiségi vitája ugyanarról. 
Több ennél. Két kultúra és két hagyomány néz ebben a vitában egymásra, és 
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tükröződik is egymásban. A vita végül is a közép-európai úgynevezett „kis 
népek" kultúrájának fenyegetettségér ő l szól. Ezt a keletrő l érkező  fenyege-
tettséget fogalmazza meg Kundera, és ennek az érzésnek téves alapjairól szól 
Brodszkij. „Kundera úr —európai" mondja Brodszkij. Szerinte „ez a típus csak 
ritkán képes arra, hogy kívülr ő l szemlélje önmagát. Ha meg is teszi, mindig 
Európa összefüggésrendszerén belül marad, mivel Európa olyan mércét jelent 
számára, mely alapján érzékelhet ő  saját fontossága". A vitriolos szavakban 
van igarság. Leginkább abban, hogy a közép-eur бpai kultúra keletrő l érkező  
fenyegetettségét megfogalmazó Kundera a közép-európai kultúra „fontossá-
gát" európai megalapozottságában, más szóval a nyugattól való függ őségében 
látja, s nem abban, amit igazán sajátos közép-európaiságnak lehet(ne) tekin-
teni. Úgy látszik, elkerüli a figyelmét, hogy a közép-eur бpai kultúrák, a 
közép-eurбpai „kis népek" kultúrái cgryformán oppozícióban állnak mind a 
kelet, mind a nyugat kultúrájával, más szóval egyszerre és egy id őben látják 
meg magukat mind a kelet, mind pedig a nyugat tükrében. A „közép" ilyen 
értelemben „köztest" jelent, nem „centrálist", és ez a furcsa, nehezen elérhet ő  
kulturális szituáció, a „köztesség", alapvet ő  sajátossága a közép-európai kul-
túráknak, de történeti ambivalencija is ezeknek, önismereti szorongásainak 
meg bizonytalanságainak forrása. 

Kundera és Brodszkij vitája körül születnek a nyolcvanas években a K б -
zép-Eurбpa-mítoszok, -nosztalgiák és -álmok. Ezek lecsapódásai történeti 
tanulmányokban, vitairatokban, nyilatkozatokban. 

De nemcsak ezért, nem pusztán értelmiscgi vitatémaként vált id őszerűvé 
Közép-Európa a nyolcvanas években. A szocializmus, amit reális, önigazga-
tású, vagy éppen a vidám barakk szocializmusának becéztek vagy csúfoltak, 
egyre megy, mély válságba került, az Európát kettéosztó vasfüggöny fenntartása 
ellehetetlenült, a nagry ideológiai konfliktusok kifulladtak. Ezzel párhuzamo-
san érlelődött, majd aktualizálódott a Közép-Európa-gondolat, benne vala-
milyen remény arra, hogy rést lehet ütni a vasfüggönyön, hogy le lehet szállni 
a különféle jelzőkkel illetett szocialista szerelvényr ől. A Közép-Európáról 
szóló beszéd Európa megosztottságának bírálata, lehet őség a kelet felő l érkező  
lomha, de éppen ezért nagyon is veszedelmes ideológia kritikájára. Ennek az 
ideológiának és politikának már nincs ereje ahhoz, hogy odacsapjon a Közép-
Európát hirdet ők népes — értelmiségi — táborába; ellenzéki konferenciák és 
kiadványok sora ő rzi a nyolcvanas évek második felének Közép-Eurбpa-vitáit, 
-tanulmányait, -kiadványait. Úgy látszott akkor, hogy a Közép-Európáról szóló 
beszéd stabilizálódik, többek között abban is, hogy közösen hirdeti a szemé-
lyiség szabadságjogait, a gondolkodás és a nyelvek sokféleségének elvét, a 
kulturális és politikai toleranciát, a kölcsönös megértés és megismerés hiá-
nyának szükséges felszámolását, miközben csalhatatlanul a józan ítél őképes- 
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ségrc támaszkodik. Az így körülírható Közép-Európa-szólam valóban remény-
keltő  volt, hiszen ebben a működőképesnek látszó kommunikációs hálóban  
mintha különböző  kultúrák, nyelvek és hagyományok közrem űködése vált  
volna felismerhetővé, vagyis a kelet irányából érkez ő  erőszakos egységesítő  
elő írásokkal szemben a különbözés szabad választása, az életstílusok és érték-  

orientációk eltéréseinek elismerése cs elfogadása. A különbözés jogának el-
ismerése a kölcsönös megértés és megismerés alapfeltétele. Csak kés őbb derült  
ki, hogy a „másik", a „te", az „idegen" létezésének belátása és elfogadása  

egyáltalán nem garantálja a „szubjektumok kölcsönös megértését" (David  

Idd). Ettő l függetlenül azonban a nyolcvanas évek végén a Közép-Európa-
beszéd mintha elindult volna a nyelvek sokféleségének egymást er ősítő  elfo-
gadása felé, jelezve, hogry mindenki csak a saját nyelvén beszélhet az életér ő l,  
és értelmezheti a saját kultúráját. Az azonos alapozottságú Közép-Eur бpa-
beszéd, miközben toleranciát hirdetve párbeszédre buzdított, többek között a 
kultúrák közötti párbeszédre is, nagyon megemelte az anyanyelviség jelent ő -
ségć t, utalva ezáltal arra, hogy a dialógus feltételeként meghatározott nyitott-
ság éppen a saját — nyelv, irodalom, kultúra, mítosz, el ő ítélet, sztereotípia —
megértésén alapszik. 

Kunderával szinte egy id őben fogalmazta meg Konrád György Van-e még  
álom Közép-EurGpáról?cím ű  hosszú esszéjében, hogy „A közép-európai álom 
nem tömegkulturális jelenség, inkább romantikus és szubverzív." A mondat-
jelentés hangsúlya az utolsó szóra esik, arra, hogy a „közép-európai álom" 
„szubverzív". Valóban szubverzív, felforgató és romboló. Megjelenését és gyors 
elterjedését éppen ezen sajátossága indokolja. Így értve üthet rést a vasfüg-
gönубn, így értve lehet a k őkeménnyé vált, katonai jelenléttel meger ősített 
rendszer és ideológia bomlasztója. Ebben a törekvésben az er őforrást annak 
belátása jelentette, mondja Konrád, „nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 
ne vegyünk tudomást egymásról". A nyolcvanas évek második felében értel-
miségi körökben oly elterjedt Közép-Eur бpa-diszkurzus éppen azt fejezte ki, 
azt a felismerést és belátást, hogy nem vagyunk egyedül, hogry tudomást kell 
vennünk egymásról, ćs hogy ez a tudomásulvétel önmagunk megismerésére 
meg nyitottságára, nem utolsósorban majdnem elsorvasztott beszélgetéské-
pességünkre épül. 

Egry-két évvel később Vajda Mihály arról szólt, hogy „Közép-Eur бpa újra-
felfedezése az utóbbi néhány évben nem más, minta közép-európaiak status  
quóval szembeni elégedetlenségének kifejez ődése". 

A „szubverzív" és az adottal szembeni „elégedetlenség" kifcjezéscnek le-
hetősége rejlett tehát a nyolcvanas évek második felének Közép-Európa-be-
szédében és Közép-Eur бpa-álmaiban. Amely nem kizárólag intellektuális be- 
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széd, éppen hangsúlyos szubverzivitása folytán a szövegekben beivódott er ősen  
politikai — felforgató — beszéd is.  

Hangoztatnak azonban akkoriban és kés őbb a Közép-Európa-díszkurzussal  
szemben számottevő  fenntartásokat is. Nemcsak Peter Handke radikális el-
utasítására gondolok itt, hanem például Antun Soljan horvát író gondolatára,  
miszerint Közép-Európa „politikailag ma nem létezik", ezért „Ebben a hely-
zetben természetesen világos(abb)an látszik, hogy minden kis irodalom ugyan-
annak az európai szellemnek az emanációja, minta nagyok, hogy ugyanazon  
az örökségen alapulnak, és hogy bármely pillanatban meghatározóvá válhatnak  
az egész európai kultúra további folyamatára" (Európa kantonizációja. Kell-e  
nekünk Közép-Eur бpa? Századvég, különszám. 152.). Soljan az egrységes Eu-
rбpa híve, szerinte Eurбpa nyugati, keleti és középs ő  része nélkül „soha nem  
lesz Európa". Éppen ezért csak feltételesen beszél arról, hogy vannak „K б -
zép-Eurбpa népeire jellemző  közös és a többiekétől eltérő  specifikus tulaj-
donságok" a történelmi tapasztalatokban, a kultúrák egymásmellettiségében,  
a provinciálistól való menekvésben, mert ezek mind az „európai alapba"  
épülnek be.  

A kilencvenes évek legvégén Vajda Mihály már arról beszél, „lehet, hogy  
soha többé nem lesz Közép-Európa", újraélesztése — kulturális újraélesztést  
— lehetetlen, és ez nem „a globalizáció feltartóztathatatlanságából következik",  
mert Vajda Mihály el tud képzelni „egy olyan gazdaságilag, politikailag egy-
séges-globális világot, amely nemcsak nem söpri el, hanem még segíti is  a 
lokális-regionális kultúrákat". De nyomban hozzáteszi, hogy Közép-Eur бpa  
kulturális újraélesztésének lehetetlensége „abból következik, hogy ebb ő l  a 
kultúrából mára semmi nem maradt". „Semmi nem maradt", ha Soljannak azt  
a gondolatát követjük, miszerint minden európai kultúra, az úgynevezett kis  
és nagy kultúrák egryformán „ugyanannak az európai szellemnek az emanációi".  
Ami végül is a kultúrák különbözőségén alapuló párbeszéd lehet őségének,  a 
megértésnek és a megismerésnek a visszavonása, hiszen aligha bizonyítható  
Soljan azon feltételezése, hogry a „kis népek" irodalmai közvetlenül és haté-
konyan szólnak, srólhatnak bele az európai szellem kialakulásába.  

Azt lehet ennek alapján mondani, hogy a nyolcvanas/kilencvenes évek  
fordultján bekövetkezett rendszerváltozások után elnémulta Közép-Európa-
beszéd, már csak ritkán emlegetik a térség sajátosságait, s akkor is fenntartá-
sokkal. A romantikus és szubverzív Közép-Eur бpa-gondolattal a keleti kultúra  
szorításából menekülni igyekv ő  kultúrák, miként azt Soljan elég korán meg-
fogalmazta, majd Vajda Mihály egyértelm űvé tette, Eurбpa felé indultak el,  
és nem gondoltak többé arra a köztességre, amelyr ő l oly jól lehetett álmodni  
alig egy-két évvel korábban.  
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De megfeledkezhetünk-e ezért Közép-Európáról? Van-e rá ik, hogy a  
berlini fal lebontása után még fenntartsuk a Közép-Európa-fogalmat, van-e  
rá ik, hogy ő rizzük a Közép-Európa-díszkurzust?  

Konrád Gyбrgry jegyzi meg már idézett esszéjében, hogy „Akárkihez tartozik  
egy térség, lesz rajta kisebbség, amely jogokat kíván, méghozzá nemcsak  
egyéni-állampolgári, de csoportos-nemzeti polgárjogokat is." Ebb ő l arra lehet  
következtetni, hogy Közép-Európa politikailag bárhová is tartozzék, akár az  
egységes Európához, mindenképpen szembe kell néznie a nemzeti, de nem  
csak a nemzeti kisebbségi kérdéssel. Err ő l Timuthy Garton Ash írta Létezik-e  

Közép-Európa című  tanulmányában. (Kell-e nekünk Közép-Európa? 87-103.)  
„Ha a jövőbe tekintünk, úgry t űnik, a hazai antipolitikai stratégiák gazdagítása  
és artikulálása mellett az egyik kulcsfontosságú közép-európai ügy a kisebbségi  

jogok kérdése. Teremthető-e egy közép-európai álláspont abban a kérdésben,  
amely alapján a térséget a leggryakrabban, a legtragikusabb módokon és (a  
szomszédos birodalmak szempontjából) a legsikeresebben megosztották, ab-
ban a kérdésben, mely különböz ő  népek, fajok, kultúrák, vallások egryüttélési  
kísérleteit (kudarcait) érinti. Még ma sem tudnak közös nyilatkozatot megfo-
galmazni a legnyitottabb, a legtoleránsabb, legdemokratikusabb szellemiség ű  
csehszlovákiai és magyarországi értelmiségiek a szlovákiai magyarok helyzetét  
és a velük való bánásmódot illet бeп ." Nyugodtan hozzátehetem, a szerbiai és  
magyarországi, a romániai és magyarországi nyitott, toleráns, demokratikus  
szellemiségű  értelmiségiek sem tudnak ilyen közös nyilatkozatot megfogal-
mazni, legfeljebb senkit semmire sem kötelez ő  deklarációkat. A szerz ő  szerint  
„Egy ilyen közép-európai dialógus akadályai sok esetben történeti, érzelmi és  
intellektuális eredet űek." (101. oldal. Kiemelés T. G. A.)  

A rendszerváltással a Közép-Európa-diszkurzus befejezte küldetését, id б -
szerűsége eltűnt a történelmi fordulat nyomán, mégsem kellene megfeledkezni  
róla. Lehet, hogy nemcsak a „kisebbségi jogok kérdése", mint „kulcsfontosságú  
közép-európai ügy" indokolja a Közép-Eur бpa-gondolat fenntartását, mert  
ahogyan Antun Soljan fogalmaz: „semmiféle kulturális, nyelvi, nemzeti és  
vallási uniformizálás nem vezet jóra: Európa nem azt követeli Közép-Eur бpa  
népeitő l, hogy a hozzá való csatlakozás érdekében semmisítsék meg önmagu-
kat, hanem hogy sokrét űsége specifikus tényezőiként kapcsolódjanak hozzá.  
Ennélfogva e népek számára mindig különösen fontos volt saját nyelvük,  
kulturális identitásuk megóvása és nemzeti integritásuk megő rzése: nem mint-
ha különösebben elvakult nacionalisták, vagy parбkiális szelleműek lettek  
volna, hanem mert tragikus történelmi körülmények között gyakran ez volt  a 
túlélés egyetlen módja, az egryetlen lehetséges ellenállás akár a nagyobb szom-  
széd népek, akár a különféle álkozmopolita, utilitarista, technológiai megol- 



188 	 HÍU 

dósokat kínáló ideológiák hatalmas, agresszív, totalitárius, egységesíti nyo-
másával szemben."  

Lehet, hogy a közép-európai illúziók sorába tartozik annak elhitetése, hogy  
az Európába tartó közép-európai népek külön-külön, önmagukba zárkózva  
őrizhetik meg kulturális identitásukat és nemzeti integritásukat. Európa  
ugyanis nem kedveli az illúziókat, az illúziókeltést pedig semmiképpen sem.  
Ezért tűnik természetes folyamatnak, hogy Közép-Európában éppen a túlélés,  
a sajátos történeti és m űveltségi értékrend meg ő rzése érdekében kell újrafo-
galmazni a nemzeti és a kultúra évszázadokon át fenntartott alapkérdéseit:  
Dilemma ez, megoldására javaslatot tenni nem az én tisztem. Annyi azonban  
kimondható, hogy a Közép-Európa-diszkurzus fenntartása éppen az Európába  
vezető  úton érzékelhet ő  egységesítő  nyomással szemben nélkülözhetetlen.  

Mert mit lehet Európában kezdeni azzal a nagyon is közép-európai önis-
mereti szorongással, amir ő l Závada Pál Milota György nev ű  regényhőse így  
beszél:  

„Mi magyarok? mi tótok mi Kárpát-medenceiek mi magyarországi аk? (de  
mikori magyarországiak?), mi felvidékiek? (de felvidéki magyarok, vagy felvidék!'  

tótok és Persze megint kérdés amikor!), vagy mi alföldiek ? mi alföldi szlovákok?  

(és magyarok és egyebek?), mi tót ajkú magyarok? (amit jó ideje helyesebb volna  

már úgy mondani, hogy magyar ajkú tótok, pontosabban szlovák származású, de  

jobbára már magyar аjkúak), vagy kicsodák?  

De én ezt most ki nem guhancolom ... Veszem inkább ezt az egész vidéket,  

amelyet az idők során több országba tagoltak szét, és elkezdem újra a mi  

tárgyunkra vonatkozó históriáját. Ágazattörténeti vázlatát. "  
Milota György a méhészet ágazattörténetét adja el ő , de — gondolom — nem  

a méhészetrő l beszél.  
„Hogy hiába adtam elő  én már számtalanszor eleink méhészkedésének kez-

deteit, ez bizony messze nem azonos a hazai méhésztenyésztés múltjával. Már  

csak azért sem, mert nem föltétlenül fedik egymást a mi hazdnk történetének  

szereplői a mi elődeinkkel. Igy hazai méhész-el ődeink sem azonosak a mi el ődeink  
méhészeivel. A mieink a mieinkkel. Attól függ ugyanis, hogy kik a »mieink« és  

lгogy mi az a »mi«."  
De megállok itt és nyitva hagryom annak a kérdésnek a megválaszolását,  

hogy van-e „Európa-konform" válasz Milota György önismereti, sajátosan  
kisebbségi kérdésgubancára, vagy éppen ellenkez ő leg, nem a válasz után kell  
kutakodni, hanem ennek a szituációnak, a szellem, az intellektus, az életrajz,  
a kultúra fentebb már emlegetett „köztességének" meg ő rzésére, fenntartására  
kell törekedni, arra, hogy legyen Közép-Európa, még akkor is, ha álom csupán  
vagy nosztalgia, hiszen semmiképpen sem ország, mégcsak nem is Európa-ré-
gió. Mert ez a „közöttiség" mint beszédhelyzet, minta kultúrák virtuális  
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párbeszédének talaja az önmegismerés révén visz vagy vihet közel bennünket 
a másik, az idegen megismeréséhez és megértéséhez. Mert éppen ez tanít meg 
bennünket, ha kicsit is tanulékonyak vagyunk arra, „hogy kik a »mieink« és 
hogy mi az a »mi«." 

Ebbő l következik, hogy aKözép-Európa-gondolat, amelyr ő l oly könnyedén 
mondtak le Közép-Európa „kis népei", amikor nagy léptekkel elindultak 
Európa felé, a közép-európai kisebbségek számára, éppen történelmi tapasz-
talataikból, a sehová sem tartozás lélekromboló élményéb ő l következően 
fenntartásra, meg őrzésre és ápolásra érdemes meg méltó gondolat. Nem azért, 
mert így a „közép-európai kisebbségi ügy" megoldható. Megoldhatatlan ügy 
mindaddig, amíg hatalmi viszonyok függvényében merül fel, viszont megsz űn-
het „ügy" lenni a „köztesség", a „közöttiség" közép-európai kulturális és 
nemcsak kulturális tapasztalatának megértésében. Más szóval, Közép-Euró-
pára nem a sokszor tragikus közép-európai történelmi emlékek fenntartása 
miatt van szükség, hanem a kisebbségek térségi meghatározása érdekében. 



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

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

JUNG KÁROLY  

Miként e szemléltet ő  és összehasonlító példatár alapos átolvasásakor ki-
tűnik, a Csöbrös maga szerzette versezetében szerepl ő  meghatározó fogalmak: 
a kert, a kiskert, a rózsakert, a kertész, a kertészkedés, a tulipán, mind 
felbukkan a korábbi és a 19. századi magyar lírai népköltészet egyes darabjai-
ban. Ebbő l első  lépésként az a következtetés vonható le, hogy Csöbrös ismerte 
a korábbi és a maga kora magyar kéziratos és népköltészetét, mely utóbbi 
számunkra nem túl nagy gazdagságban maradt fenn, s abból meríthette a maga 
versezete fogalomtárát s virtuális kódrendszerét is, ha feltesszük, hogy dolgo-
zatunk elején idézett szövegrészlete — mint Katona Imre kommentárjaiból 
kihámozható — valóban egy kódrendsze г  felhasználásával fogalmazódott meg. 
Második lépésként a vizsgálat számára a kódrendszer kulcsának megállapítása 
lenne fontos. Ha ugyanis létezik ilyen kulcs(rendszer), akkor Csöbrös szövege 
(és a példatár szövegei) azonnal megnyíl(hat)nának, ellen ő rizni lehetne, hogy 
Katona Imre értelmezései igazolhatóak-e, vagy sem. 

Ha elfogadjuk Katona elképzelését, hogy Csöbrös versezetének idézett 
részletében gáláns kalandokról, illet ő leg szexuális kalandozásokról van szó, 
akkor e tevékenység kódolt formájú nyelvi megfogalmazásával kell számol-
nunk. (Mint utalhattam rá, a tulipánok gavalléros körülnyargalása, valamint 
a dicsekvés, hogy Vénus őt [Csöbröst]) jб  mesternek tartotta, talán bizonyos  

gyanút kelthetett az olvasóban.) Mindebb ő l kiindulva kíséreljük meg Csöbrös  
fogalomtárát —amennyiben az a nyelvi jelentés másodlagos szintjét reprezen-
tálja — „lefordítani" a nyelvi jelentés köznapi szintjére. Tehát: a kertben való  

híven forgolódás; a tulipán körüli szorgalmatoskodás, illetve: jól körülnyar-
galás; a Vénus által rábízott kertekben való kertészkedés jelenti (jelentheti)  

— Katona Imre értelmezése szerint — a szexuális aktivitást. Amennyiben Cs бb- 
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rös nem volt pederaszta, amire semmi bizonyíték nincs, s ő t: leszerelése utáni  
két házassága ezt cáfolja, akkor mesteri módon eszközölt számtalan szexuális  
akciója nyilván a nő i nemre irányult. Ebb б l következбen: a (kertben való) hív  
forgolódás, (a tulipán körüli) szorgalmatoskodás és jól körülnyargalás, illetve  
összefoglalótag: a kertészkedés a szexuális aktus nyelvi kódolásának tekinthet ő .  
Hogy az aktus kódolására alkalmazott négy ige egyben gazdag (?) szexuális  
repertoárt jelentene-e, arra ebben a pillanatban semmi fogódzóval nem ren-
delkezünk. (Bár a tucatnyi esztendeig kényszerkatonáskodó Csöbrös bizonyára  
gazdag tapasztalatra te[hete]tt szert Itáliában és Dalmáciában a szexuális  
repertoár terén.) Mivel Csöbrös nem tesz említést a maga eszköztáráról,  
mellyel említett tevékenységét eszközölte, arra kell gyanakodnunk, hogy  a 
versezete idézett részletében többször is emlegetett (szebb, kisebb és nagyobb)  
kertek és „rosáskertek", valamint a tulipán (és édes bimbója) kifejezésekkel  
az akciókban részt vev ő  nő i nem (szexuális) eszköztárát nevezte meg. Ebb ő l  
pedig az a következtetés vonható le, hogy — аmеnnуibеn emlékezetünk nem  
csal — a kertek és rózsáskertek jelentése: a n б  öle, illető leg szeméremteste, a  
tulipáné pedig: vulva, illető leg hüvely. (A teljesség kedvéért: az édes bimbó  
jelentése nyilván a csikló [clitoris] lehet.)  

Katona Imre interpretációjának szellemében Csöbrös versezetének idézett  
részlete tehát így „fordítható le" köznapi nyelvre. Ez az értelmezés teszi  
lehetővé, hogy a szerző  által „nyert" „nagy betegségett" nemi betegségnek  
tekintsük, ami kétségkívül a bujakór (szifilisz, lues, maorbus gallicus) lehetett,  
ami pedig Csöbrös katonáskc эΡdásának korában (de el бbb és később is) hűen  
követtea hadak mozgását Európa-szerte. Az aktív kertészkedés (értsd: f űvel-
fával eszközölt nemi közlekedés) tehát nemi betegségbe döntötte Csöbröst,  
ebbő l hite szerint ugyan kigyógyult, ám életének későbbi szakasza ezt er ősen  
kétségbe vonja. (El lehet képzelni, hogy a népköltészet-szimbolikainak neve-
zett irányzat ellenlábasai, abból a tényb ő l kiindulva, hogy Csöbrös aktív ker-
tészkedésrő l számol be, bizonyára úgy tekintik, hogy nagy betegsége, melyet  
malomkőként hordozott, nyilván csúz, isiász, lumbágó vagy rehoma lehetett,  
hisz a megerő ltető  kertészkedés ilyesmiket szokott okozni.)  

Amennyiben az eddigi gondolatsor és következtetés megalapozottnak te-
kinthetб , akkor ugyanilyen, vagy legalább hasonló következtetéseket kellene  
levonnia példatárban idézett három tucat verses népköltési szövegr ő l is, hisz  
Csöbrös ismerte kora magyar népköltészetét, nyilván valamit a korábbiból is,  
s annak (költő i) eszköztára szellemében fogalmazta meg a maga versezetét.  
Az összehasonlító példatárban olyan szövegeket válogattam össze eléggé nagy  
időbeli távból, melyek a kor népköltészetét reprezentálják, s ugyanakkor  a 
kertre (és változataira), valamint a tulipánra való utalás el őfordul bennük.  
Arra kívántam ugyanis választ kapni, hogy a Katona sugallta dekódolás alkal- 
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mazható-e e szövegek esetében; vagyis: a kert, a kertészkedés, a tulipán (és 
egyéb kerti virágok) bírnak-e olyan szimbolikus jelentéssel, mint amit Csöbrös 
versezetének részlete alapján ki lehet következtetni. Ha ugyanis ez így van, 
akkora magyar verses népköltészet számos szövegének vélt szimbolikus je-
lentése igazolást nyert. A háromtucatnyi célszer űen egybeválogatott népdal 
ilyen szempontú vizsgálata alapján a következ őket lehet megállapítani. 

A dolgozat példatára minden bizonnyal nem tekithetö reprezentatívnak, 
hisz mindössze három tucat szöveget tartalmaz. Fontos azonban, hogy legalább 
a 19. századi alapvet ően fontos és a kornak megfeleljen hitelesnek tartott 
folklórkiadványokból származik, s nem kés őbbi (20. századi) sokféle szempont 
alapján gyártott népköltési antológiákból. Úgy találom, hogy az MNGY kö-
teteit is át kellett volna fésülni, ám erre e dolgozat el đkészületei során nem 
volt mód, s különben is szétfeszítette volna egy tisztelg ő  tanulmány kereteit —
elsősorban terjedelmi okok miatt. Ami a 19. század el ő tti virtuális szövegeket 
illeti, nyilván az RMKT sorozatait lehetett volna (és kellett volna) ugyanúgy 
átfésülni, ám ennek a feladatnak megoldása kés őbbi időkre vár. Ezt részben 
pótlandó használtam Szabó T. Attila virágének-antológiáját 14 , amely a lehe-
tőségeket azért mindenképpen jelzi. Vikár Béla gy űjtése 15  is alapjában véve 
a 19. század végének népdalkincsét reprezentálja, annak ellenére, hogy a 20. 
század elején jelent meg. 

Ezáltal tehát a 17. és 18. századba legalább bepillanthattam, a 19. századot 
elég jól áttekinthettem, s érinthettem a 20. század legelejét, legalább egy-két 
szöveggel. A 19. század legelejét (és a 18. század végét) képviseli Pál бczi 
Horváth gyüј teménye 1 б , amely egyrészt Csöbrös anyagával kortárs népköltési 
példákat is tartalmaz, másrészt pedig Pálóczi maga gyártotta versezetei (az 
obszcén jellegűek is) ugyanazt a népköltési jelvilágot visszhangozzák, legalább-
is egy részük. 

Valószínűleg nem biztos, hogy a példatár anyagának összegy űjtése érdeké-
ben átfésült tíz kötet szövegei közt minden olyant észrevettem, amely a keresett 
fogalmakat tartalmazza. Ez nem is várható el, hisz a vadászat gyalog történt, 
nem pedig számítógépes népdalkataszter eszközeivel, infrastruktúrájával, 
munkatársi gárdájával. (Erre jó példa Demény posztumusz könyvének számos 
kitétele és panasza.) A keresett fogalmak számos szövegben felbukkannak 
egyébként Demény könyvében is 17, jóval korábban pedig Vargyas Lajos nép-
dalszimbolikát tárgyaló tanulmányának változataiban is. 18  A bennük található 
szövegpéldák csak nagyon kis részben identikusak a dolgozatomban olvasha-
tókkal, ami azt bizonyítja, hogy a szöveganalógiák sokkal nagyobb számban 
vannak, ami egyébként — úgy vélem — nem meglep ő , hisz egy műkбdб  kód-
rendszer (jelképrendszer) szívós virulenciáját bizonyíthatják az általam nem 
vizsgált népköltési és irodalomtörténeti sorozatokban, sót a 20. században is. 
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Egyelőre a kert, kiskert (és változatai), valamint a kertészkedés és a vele 
kapcsolatos egyéb tevékenységeket megfogalmazó népdalszövegek (és néhány 
rokon nemű  — hogy Kálmányra utaljak) mellett maradva megállapítható, hogy 
a három tucat szöveg közül elenyész ően kevés az olyan példa, amely narrátori 
közlésnek tulajdonítható, még féltucatnyi sem, ezzel szemben a többi szövegr ő l 
megállapítható, hogy lányok énekelték (vagy a szövegben lányok is megszó-
lalnak) egyharmad részben, tizenhárom szöveg vonható ide; a mintegy kéthar-
madnyi további korpuszban pedig legények szólalnak meg, illetve a legény is 
megszálal. Természetesen egyes szám els ő  személyben intonált népdalokról, 
vagy szokás- és gyermekjáték-dalokról van szó. A kés őbbiek szempontjából 
hangsúlyozni kell, hogy minden szövegben azonosíthatóan eladó vagy eladatlan 
lányok, illetve házasulandó vagy n ő tlen legények (fiatalemberek) szólalnak 
meg a urai én személyében. Ezt a sorozatot a példatárban huszonegy szöveg 
reprezentálja. 

A kert (és jelzős változatai) a lányok előadta (énekelte) szövegekben az 
alábbi tevékenységek kapcsán bukkan fel: benne a lírai én violát vizsgál; rózsát 
ültet; kertet kerít; a kertben állandóan (este-reggel) fúja szél; egykori szere-
tőjét temeti; benne hervadoznak a virágok; tele van zsályával, szerelemnek 
lángjával; legényt tesz bele, s a benne lev ő  csalánbokorba veti; legénnyel jár 
benne. 

Amikor viszont a lírai én hímnem ű  (kikövetkeztethet ően: legény), a kert 
és jelzős szerkezetei kapcsán a következ ő  akciók (tevékenységek) fogalma-
zódnak meg: a kertben vagy a kert alatt szánta lírai én vagy valaki, több 
példában vet is; látogatást tesz; virágot öntözget; levelészget; oda járogat; 
virágot szed; sétál; mulat; belép; megnézi a kertet; violát szed benne; Piros 
rózsát szed; szabad akar lenni benne. Néhány szövegben a felsorolt akciók egy 
része óhajként, kívánságként, sóvárgásként vagy álomként fogalmazódik meg. 

Az emlegetett akciók megnevezései ugyan nem azonosak a Csöbrös meg-
fogalmazta tevékenységekkel, hasonlóság azonban van köztük. Ha tehát Csöb-
rös (kis)kertbeli munkálkodása szexuális kalandozásnak min ősül, mint Katona 
Imre megállapította, akkor ugyanez vonatkoztatható-e a példatár népdalszö-
vegeire is? Bármily meglep őnek tűnik is, a válasz igenlő . Mind a harminchat 
népdal (vagy rokon nem ű ) ugyanis a szerelemrő l beszél, s nemcsak a jelképiség 
fentebb ismertetett eszközeivel, hanem a közvetlen nyelvi kifejezés által is. 
Ahol az előbbiekben ismertetett akciók bonyolódnak a kert és jelz ős változatai 
körül, ugyanott (ugyanabban a példaszövegben) — néhány kivétellel csupán —
szerelemrő l; szerelmi sóvárgásról; csókokról; végeredményként ringó bölcs-
rő l; meleg ágyról; elöl rövidül ő , hátul hosszabbodó szoknyáról; viharként 
tomboló testiségrő l; keblekben való nyúlkálásról; a két szép arany alma fogd-- 
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sóról és a „melleden rózsádat" megtapasztalásáról stb. is szó van — ugyanabban  
a szövegben.  

Mit jelenthet mindez? Nyilván azt, hogy Csöbrös a maga alkalmazta kód-
rendszerben ugyanazt fogalmazta meg a jelképiség nyelvén, ugyanúgy, amit  
korának (és a megelőző  két századnak) népköltészete már rég ismert, használt,  
s később is gazdagon alkalmazott.  

Hogy az idézett szövegek között olyan is akad, amely a gyermekjáték-dalok  
szintjére szállt alá, nem meglep ő : nem biztos ugyanis, hogy a 19. század vége  
felé már mindenki — fő leg a gyerekek — ismerték az énekelt szövegek jelkép-
rendszerét. Hogy azonban a szokásdalokat (is) énekl ő  (nagy)lányok biztosan  
tisztában voltak a jelentéssel, abban nem lehet kételkedni. (Erre j б  példa az  
a szöveg — a példatárban a 24. — melyben a tollfosztóban lév ő  lányok hazakísérő  
legények után érdeklődnek a „kis királyné"-tó1. 19  Ha nem kedvükre való legény  
neve hangzott el, a következ ő  „büntető  célzatú" strófa következik:  

Fogom az ölembe,  
Viszöm a kertömbe,  

Ott vagyon egy bukoresalán,  
Vetöm be!  

Gondolom: az előbbiekben adott elemzés fényében nem nehéz dekódolni,  
hogy a megnevezett Kormányos Pétör nagyon szívesen elviselte volna a szigorú  V  
büntetést a kiskert csalánbokrában. Acsalánbokor jelentésének kérdését itt  
nem taglalom. Ha pedig — folytatódik a szokásdal — a lány kedvére való legényt  
neveztek meg, akkora következő  kedvességben lehetett része a strófa szerint:  

Fogom a szoknyámba,  
Viszöm a szobába,  

Leülök vele a divánra.  

(A nyájas [férfi]olvasб  eltöprenghet rajta, hogy jómaga melyiket választaná:  
a kiskert csalánbokrát, vagy a szobában való díványra ülést — bár attól tartok,  
hogy ugyanarról van szó végeredményben: csak a lányok sóvárogta együttlétet  
[egyesülést] a népköltészet kódolt formában [jelképi nyelven] ugyanúgy meg-
fogalmazta, minta köznapi kifejezés szintjén. Vagyis az örök testiség tombolása . 
a népköltészet jelképi eszközeivel a n ői ravaszság álcájába bujtatva éppúgy meg-
jelenik az idézett példában, minta valós nyelvi kifejezés szintjén.)  

Úgy tűnik, az eddigiek során Csöbrös elemzett fogalomtárának célba vett  
kifejezéseit: a kertet (és változatait), a kertészt és a kertészkedést, tehát  a 
kertben folyó akciókat, Katona Imréb ő l kiindulva dekódolni lehetett, s rámu- 
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tatni arra, hogy a magyar népköltészet szövegpéldáiban — ugyanezeknek  a 
jelképeknek szintjén — ugyanaz a jelentés állapítható meg. Adósak maradtunk  
azonban a tulipán és bimbója lehetséges jelképi funkciójának értelmezésével.  
(Mint e dolgozat elején olvashattuk: Csöbrös a tulipán körül oly szívesen  
szorgalmatoskodott, bimbóját pedig, hogy el ne hervadjon, j б1 körülnyargalta.)  

A dolgozat példatárának összeállításakor természetesen azokat a szövege-
ket is kerestem, melyekben a tulipán el б fordul. Nem biztos, hogy meglep б  az  
arány, ha a felvett harminchat szöveg közül nyolcban a tulipán szerepel. Már  
most az lehet a gyanúnk, hogy a tulipánnak köze lehet ahhoz a jelentéskörhöz,  
amelyet Katona Imre értelmezése alapján —Csöbrös versrészlete nyomán -  a 
felvett népdalok (és rokon nem űek) reprezentálnak. Lássuk tehát: a nyolc  
példaszöveg alapján mit lehet a tulipánról megállapítani.  

Az, elsó kérdés mindenképpen az, hogy a népdalainkban emlegetett tulipán  
hol tartózkodik, hol található meg. Nos: áttanulmányozva a kontextust azt  
kell megállapítani, hogry a (kis)kert nyolc szöveg közül négyben felbukkan  a 
tulipán lelбhelyeként. Egry szövegben nem állapítható meg a tulipán helye,  
kettőben folyóparton: a Nyitra és a Bodrog partján nevelkedik, egyben pedig  
paplanyos árok közepén helyezkedik el. A szövegek megállapítják, hogy:  a 
tulipán nyílik; a tulipán van; kinyílott; nevelkedik; nevelkedett; egy szövegben  
a lírai én megszólítja; egy szöveg kívánja, hogy teremjen; végül egyben óhaj  
fogalmazódik meg: fordulj rám. Négy szöveg egyéb virágok mellett említi, egy  
szövegben bokréta mellett szerepel, egy szöveg citrust kíván melléje a kertben,  
két szövegben nem sorolódik melléje semmi. Végül az is megállapítható, hogy  
mind a nyolc szövegben utalás van a szerelemre, némelyik már-már szexuális  
kommunikációt említ: egyben az elhagyott szeret б  — nemi közlekedésre utaló  
— jókívánságai fogalmazódnak meg (maga is kimondja, hogy j б t kíván); egyben  
a szerelem lángját emlegetik, s képi nyelven fogalmazódik meg a kapunyitás  
és a várkerülés óhaja; másikban kódolt utalások formájában beszél a lírai én  
(legény) a kertre irányuló akcióról; egyben (m űköltбi szöveg!) a tulipán  
ráfordulását (a lírai énre!) összefüggésbe hozzák a meleg ággyal; másikban  a 
kedves látását kívánják sze хualitásra utaló jelképek kíséretében; egyben ki-
nyílott tulipánról és nefelejcsr б l van szó, melynek kapcsán a lírai én (legény)  
arról érdeklődik a barna lánytól, hogy szereti-e még igazán; egyben szerelmi  
vágyakozás fogalmazódik meg; végül az utolsóban a szerelmi vágyakozás mel-
lett a tulipán gyönyörűségének mulandóságáról olvashatni.  

Ha Katona Imre nyomán azt állapíthattuk meg, hogy Csöbrös idézett  
versrészletében a tulipán jelképi szinten vulvának, vagy még inkább hüvelynek  
azonosítható, arra is válaszolni kell, hogy ezt az elképzelést a nyolc népköltési  
szöveg alátámaszthatja-e. Úgy t űnik: igen, hisz a konkrétumokat sugalló szö-
vegkörnyezetek mellett nem sok más értelme lenne a szerelemnek lángjával  
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égő  tulipánnak, a tulipán mulandó gyönyörűségének, s a többi vonatkozásnak, 
melyet fentebb soroltam fel. Csöbrösnél ugyancsak a kertben (rózsakertben) 
tartózkodik a tulipán, a kert jelképi szinten a n ő  öle, illetđ leg szeméremteste, 
az árok (paplanyos árok!) jelentése általában a n ő i nemi szerv, a folyókat 
pedig (a Duna, a Tisza, idézett szövegeinkben: a Nyitra és a Bodrog) ugyancsak 
a nő  ölének értelmezi a népköltészet-szimbolikainak tartott irányzat. A Nyitra 
és a Bodrog partján nevelkedik a tulipán, ami maga is igen beszédes adat. A 
felsorolt példákkal, a velük kapcsolatban kifejtett értelmezéssel Katona Im-
rének Csöbrös versével (versrészletével) kapcsolatban olvasható elképzelése 
tehát igazolható. 

S az is igazolható, amit dolgozatom elején jeleztem: Csöbrös kéziratos 
énekeskönyve fontos hozadékot jelent a magyar verses népköltészet, különö-. 
sen a népdal, egyes jellemz ő  tulajdonságainak megállapítása vonatkozásában 
is. A magyar verses népköltészet évszázadokkal korábban, majd a 19. században 
és a 20. száradban is m űködő  jel(kép)rendszere (kódolt kifejezésmódja) ugyan-
is, melyet néhány jeles folklorista következetesen kétségbe von, Csöbrös ada-
tának ismertetésével, elemzésével, történeti paralellak felsorolásával és egy-
bevető  elemzésével ritka meger ősítést nyert. A szegény vidéki verselgeti 
bujakóros obsitos tehát tudtán kívül is hozzájárulta magyar verses népkölté-
szet bizonyos vitás kérdéseinek jobb megvilágításához. Legalábbis ebben a 
pillanatban ez cáfolhatatlannak t űnik. 

Záradékul: e dolgozat — alcíme szerint — adalékot kínál a (kis)kert és a 
tulipán jelképi funkciójához a magyar népi kultúrában. Ebb ő l következik, 
hogy — legalábbis népköltészetünkben — számol a m űködő  jel(kép)rendszer 
példáival, s ezt egyrészt az ismertetett példatárral, másrészt Csöbrös István 
csaknem két évszázaddal ezel ő tt íródott versezetéb ő l vett részlettel hiszi bi-
zonyíthatónak. Nem feladata tehát a „népdal-szimbolikainak" nevezett irány-
zat történetének összefoglalása, annál is inkább, mert erre több kísérlet is 
történt, sokszor egy időben, s egymástól függetlenül 20, s azért sem, mert ezzel 
a dolgozat terjedelme tovább duzzadna. Néhány vonatkozásra azonban feltét-
lenül ki kell térni, mert éppen e dolgozat megszövegezése el őtt (tehát az idén) 
olyan közlemények láttak napvilágot, melyek egyrészt azt bizonyítják, hogy az 
említett irányzat híveinek vezéregyénisége 21 , valamint az említett irányzat 
tagadóinakvezéregyénisége szinte ugyanakkor adta ki legújabb (vagy felújított) 
dolgozatát 22, s ezek a munkák változatlan szemlélettel adnak hírt szerz őjük 
elképzelésérő l a magyar népi kultúra jelképrendszerének m űködésérő l, ille-
tő leg tagadásáról. Meg kell említeni egy immár posztumusz kötetet is, amely 
egyféle óvatosabb közelítésmóddal próbál középúton járni, nem vonva azon-
ban kétségbe jelképrendszer létezését a magyar népköltészetben.23 
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Nem szólva itta tudománytörténeti el őzmcnyekrб l, amelyek a magyar  
népköltészet szimbolikus jelenségeit taglalják (Vikár Béla 24, Lükб  Gábor 225 ,  
Erdélyi Zsuzsanna 26) először azokat a dolgozatokat említem meg, amelyek  e 
kérdéskört — hosszú szünet után — újra felvetették, a kétségbevonás szintjén.  
Egy terjedelmes, teljes egészében csak három részben megjelent dolgozatában  
(első  része 1969-ben, harmadik része 1981-ben!) 27  Voigt Vilmos utolérhetetlen  
erudíciwal kidolgozott gigantikus jegryzetapparátusában a kérdéskörr ő l ezeket  
írta: „Ennél merészebb célt t űzött maga elé az a népdalszimbolikainak nevez-
hető  irányzat, melynek alapgondolata az volt, hogy a magyar lírai népdalban  
valamilyen konstáns jelképrendszer van, és ennek feltárásával lehetne meg-
rajzolni líránk legjellemz бbb vonásait, köztük természetesen eredetét is." 28  
Ezután Vikár és Lük б  vonatkozó könyveit és tanulmányait említve így folytatja:  
„Ezt a felfogást a szakfolklorisztika nem csupán elvitette, hanem általában  
fantazmagóriának tartotta, és még újabb, szelídebb változatait is [itt Erdélyi  
Zsuzsanna népköltészeti színszimbolikát tárgyaló tanulmányának adatai,  
1961] némi szkepszissel fogadja." 29  (Az idézett vélemény el ő tt a szerző  Soly-
mossynak a Malryarság Néprajzában kiadott összegezését méltatja a magyar  
népi líráról.) Az idézett helyen a szakfolklorisztika említett elvet ő  véleményé-
rő l részleteket nem lehet megtudni, úgy vélem azonban, hogy els ősorban  
Ortutay Gyula elképzeléseir ő l lehet szó, azokról, melyeket a magyar népdalok  
kétkötetes antológiájához írt bevezet őjében fejt ki. (Erre utal Voigt a kérdés-
körrđ l lefrissebben kiadott dolgozatának egyik lapalji jegyzetében. 30)  

Mivel idézett, 1966-ban írt (s 1969-ben megjelent) m űvébő l vett részlet  
után azzal ellentétes nézetet nem fogalmaz meg, úgy tekinthet ő , hogy Voigt  
maga is a fantazmagóriáról szóló nézetet vallja, ezért t űnik meghökkentőnek,  
amikor 1973-ban megfogalmazott elemz ő  dolgozatában (ugyancsak a „szere-
lem kertjében" a téma), amely el őször 1979-ben jelent meg nyomtatásban, az  
alábbiakat írja: „Mint ismeretes, a »virágének« m ű fajának elnevezése, és  e 
fogalom pontos műfajtörténeti értelmezése sok gondot okozott irodalomtör-
ténészeinknek. Ma (Gerézdi Rabán úttör ő , tisztázó kutatásaira támaszkodva)  
azt vélhetjük, hogy az elnevezés eredetileg »szerelmi dal« értelm ű  volt, és csak  
közvetve vonatkozott a valóban megemlített virágfajtákra. Számunkra e kö-
vetkeztetés nemhogy negatív tanulsággal járna, inkább pozitív jelleg ű : arra  a 
változásra utal, amely a XVI. század végén lejátszódott a magyar lírai költé-
szetben. Ekkor kapcsolódik össze a szerelmi dal és a virágszimbolika (amely  
tehát nem valamilyen örök, id ő tlen leleménye a magyar folklórnak, hanem  
pontosan irodalomtörténeti folyamathoz kapcsolható jelenség!), amely azután  
olyannyira jellemzőjévé válik egész népdalköltészetünknek." 31  

Egry negyed évszázaddal kés őbb kiadott tanulmányában a magyar n ő i folk-
lб r kérdéseirő l értekezve (n ő i álnéven) véleménye kategorikusan elutasító:  
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„... lírai dalaink, s ő t éppenséggel szerelmi dalaink esetében nyilván a leglé-
nyegesebb kérdés annak megállapítása lenne: n бk vagy férfiak szövegei-e ezek?' 
E téren nem is az eddigi véleményekben szándék szerint oly szárnyaló (sajnos 
a gyakorlatban inkább vergődđ) jelképfejtő  fantáziára lenne szükségünk, ha-
nem tényekre és ezek értelmezésére." 32  1999-ben előadott, nyomtatásban 
2002-ben megjelent tanulmányában, melyben a magyar erotikus népköltészet 
meg- vagry meg nem létének kérdéseit taglalja a rá jellemz ő  lebilincselően 
szarkasztikus humorral, alapjában véve lehengerli, a földbe döngöli, ízeire 
szedi és megsemmisíti mindazt, amit a magyar népdalok jelképrendszerének 
értelmezésével, konkrét elemzésével, nemzetközi összefüggéseivel kapcsolat-
ban Bernáth Béla egyik tanulmányában, könyvében, illetve Vargyas Lajos egyik 
(több helyen és változatban megjelent) tanulmányában olvasható. 33  Az ismer-
tetetteknél újabb megfogalmazásban nem ismerem Voigt Vilmos elképzeléseit 
a magyar lírai népköltészet (a népdal) szimbólumrendszerének meglétével 
vagy „fantazmagórikus" voltával kapcsolatban. 

Bernáth Bélánál nem tapasztaltam, hogy az 1980-as évek második felében 
bekövetkezett halála elő tt (elhunyt 1987 után; pontos adatokat nem ismerek) 
idézte volna Voigt addig ismeretes elutasító véleményét a népdalok jelképi-
ségével kapcsolatban, s arról sincs ismeretem, hogy Vargyas Lajos 1988 után 
is megszólalt volna a magyar népdalok jelképrendszerével kapcsolatban. (A 
két szerző , Voigt és Vargyas hosszú évek óta lezáratlan vitája a magyar 
népdalok strófikusságának kialakulásával kapcsolatban nem ennek a dolgo-
zatnak a kérdéskörébe tartozik.) 

A népdal-szimbolikainak nevezett kutatások második korszakának id ő -
rendjét megbontja ugyan, de itt kell felsorolni Vargyas Lajos dolgozatait, 
amelyek a kérdéskörről szólnak. Ide tartozó áttekintése és elemzése 1982-ben 
íródott és hangzott el egy fontos konferencián, s el őször 1984-ben jelent meg34 , 
azután többször is, egy alkalommal megadva az idézett népdalszövegek forrá-
sát, irodalmat azonban nem adott; kizárólag Lük ő  Gábort említette meg. 35  
Ez azért is meghökkent ő , mert a maga dolgozatának elhangzása el ő tt Bernáth 
Bélának (eddigi tudomásom szerint) legalább egy, a témakörbe vágó közlése 
már publikus volt, ugyancsak Hoppál Mihálynak is, akinek (elóbb már köz-
zétett) népm űvészeti illusztrációi közül néhányat fel is használ. 36  Mivel Vargyas  
dolgozatának egyik (forrásmegjelöléssel ellátott) változata az akadémiai ma-
gyar néprajzi kézikönyvben jelent meg 37, sokak számára zsinórmértéket jelent, 
annak ellenére, hogy a kérdéskör vonatkozó (pr б  vagy kontra) irodalmát —
legalább a felsorolás szintjén — megismerhetné. 

E dolgozat ünnepeltje, Hoppál Mihály az utóbbi évtizedek magyar (és sok 
tekintetben nemzetközi) folklorisztikájának, els ősorban a samanizmusnak és 
az etnoszemiotikának, egyik fontos szakért ője, egyben a magyar népi kultúra 
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(benne a magyar népköltészet) jelképrendszerének meghatározó kutatója és 
elemzdje, már 1978-ban közzétette elsó dolgozatát a magyar mosósulykok és 
díszítményeik elemzésérál. 38  Elemzésének súlypontját a népm űvészetben 
(mángorlókon és mosósulykokon) nagy számban el őforduló szív- és tulipán-
motívum képezte. A két motívumot a magyar népi kultúrában m űködő  szim-
bólumrendszer két meghatározó pólusának (férfijelkép és n ő i jelkép) tekintve 
elemzései során a népi ábrázolóm űvészét (tárgyalkotó népm űvészet) további 
etnoszemiotikai vizsgálatát és elemzését szorgalmazta. 39  

Etnoszimbolikai kutatásai körébe kés őbb felvette a halszimbólum el őfor 
dulásait is, s vizsgálatába bevonta a magyar verses népköltészet (a magyar 
népdal) általa kontinuus és m űködőnek tartott jelképi szint ű  nyelvi elemeit 
is. Elképzelése szerint a magyar tárgyalkotó népm űvészet és a magyar nép-
költészet jelképrendszere voltaképpen azonos: mindkét kontextusban azonos 
jelnyelv és jelkapcsolati rendszer állapítható meg a konkrét elemzések során. 
Hoppál ezt az elképzelését konzekvensen tartja mintegy huszonöt esztend őn 
át kül činböző  helyeken közzétett, szövegében részben azonos, de mindig to-
vábbfejlesztett dolgozataiban és tanulmányaiban. Idén megjelent tanulmánya 
az egy évtizede kiadott kiskönyv továbbfejlesztett változata, b đvített illusztrá-
ciós és szakirodalmi anyagga1. 40  Időközben (1981) szakperiodikában való meg-
jelenéshez segítette a szinte mindenki által lesajnált és megmosolygott Bernáth 
Bélát, akinek szimbólumfejt ő  tevékenységét kommentálva maga is fontos 
adatokkal és szempontokkal járult hozzá a magyar verses népköltészet jelkép-
rendszerének jobb megismeréséhez. 41  Egyik ide tartozó tanulmányát — meg-
jelenésével párhuzamosan — Hofer Tamás vette összt űz alá, s alapjában véve 
kétségbe vonta azt a szimbólumfejt ő  elképzelést (és eredményeit) 42, amelyeket —
Bernáth és Vargyas mellett — els ősorban nála olvashatunk, bár — úgy t űnik —
lényegesen letompítottabb hangszerelésben, mint az azóta elhunyt Bernáth —
könyvészetileg teljes egészében még fel sem tárt — sokfelé elszórt dolgozataiban 
és könyvében. 43  

Az idén megjelent harmadik fontos munka Demény István Pál (1949-2000) 
korán eltávozott erdélyi folklorista posztumusz könyve, melyben torzóban 
maradt népdaltanulmányait tették közzé. 44  Művében a magyar népdalkutatás 
történetét tárgyalva áttekinti (ó is) a népdalkincs jelrendszerét vizsgáló irány-
zatot, ugyanakkor maga is külön fejezetet szentel a szerelmi dalok szimbó-
lumrendszerének. Kiindulópontként alábbi mondatai idézhet ők: „Az a hallat-
lanul merész — és véleményem szerint — hipotézis, hogy a népi kultúrában nem 
volt, illetőleg nem hagyott nyomot semmiféle szimbolika sem, mára már 
kielégítően megcáfoltnak tekinthet ő . Mindenesetre, létezik hagyományos vi-
rágszimbolika, színszimbolika és egyéb szimbolika is. "45  Továbbá: „Az igaz, 
hogy népdalköltészetünk jelvilága még mindig nincsen kielégít ően feltárva, 
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de létezése kétségtelen, szívós fennmaradása pedig egyenesen meglep ő ."a6  

Mindezt illusztrálandó, három „lírai alaphelyzet" szemléltet ő  vizsgálatával  
mintegy módszertani útmutatót kínál a lírai népköltészet jel(kép)világának  

elemzéséhez. Ezek: A vízen átkelés; Az állata virágoskertben; A virágszim-
bolika. Ha életm űve nem marad torzóban, valószín ű leg egyike lehetett volna  
azoknak, akik fontos fejezetekkel járul(hat)tak volna hozzá a magyar népköl-
tészet (és a népi kultúra) jelképrendszerének kutatásához. (Megjegyzend ő  
azonban: utalásaiban óva intett a dilettánsoktól, akiket azonban nem nevezett  

meg. A monográfiányi terjedelm ű  tanulmányhoz tartozó irodalomjegyzék —  
sajnos —elég hiányos; egy sereg munka adatai hiányoznak bel ő le, amelyek —  
pґб  vagy kontra — mellőzhetetlenek a népdal-szimbolikai vizsgálatokban, pél-
dául Hoppál és Bernáth Béla cikkei és könyvei, de Voigt dolgozatainak egy 
része is, a marginálisabb megnyilatkozá5okról nem is sz б lva. 47) 

Hátravan még annak áttekintése, hogy Csöbrös jelképinek tekintett termi-
nus technicusai (a kert és változatai, a kertészkedés, valamint a tulipán) 
jelentése, Katona Imre irodalomra nem hivatkozó értelmezése, valamint e 
dolgozat példatárában felsorakozott adatok mellett egyéb forrásokból és ké-
zikönyvekbő l igazolható-e. 

Vikár Béla elképzelése érdekes és tanulságos; híven tükrözi a helyes felis-
meréshez vezet ő  út bejárásának nehézségeit és a megtorpanást. A magyar 
népköltésrő l írt híres bevezet őjében megállapítja ugyan: „Megértésük [már-
mint a jelképeknek, a „symbolum"-oknak — J. K.] nem mindig könny ű  .. . 
Valószínű  ugyanis, hogy használatuk a nemi szerelemmel kapcsolatos tárgyak 
[? — J. K.] megnevezése körül érvényesül ő  szemérembő l fakad." Ezek után a 
következőket írja: „A kert szónak is képi értéke van; a. am. szív; p1.: 

Sosem tartottam egy virágnál többet .. . 
Mégis azt kilopták irigyim kertembő l."48  

A későbbiek (és a korábbiak) ezt nem támasztják alá. Hogy id ő rendben 
haladjunk: Bernáth Béla két munkájában is határozottan kijelenti, hogy a kert, 
illetve a szerelem kertje: vulva. 49  Vargyas ennél kevésbé konkrétan és hatá-
rozatlanabbul fogalmaz: „A szerelem bimbaja vagy rózsafája mindiga kis  
kertben, a virágoskertben nyílik: Ott van a szerelem helye, s ő t az néha már  
szinte csak annak a jele, hogy szerelemr ől esik szó."5  Hoppál, elemezve  
Bernáth általa közzétett dolgozatát, a kertet is említi azoknak a jelképeknek  
sorában, amelyek „a n ő t jelképezik". 51  Ehhez tegyük hozzá, hogy korunk egyik  
legfrekventáltabb nemzetközi szimbólumszótári —egyéb értelmezések között  
a világ számos kultúrájában — közli: „A férfi számára a kert gyakran a n ő i test  
nemi részét [értsd: a küls ő  nő i nemi szerveket — J. K.] jelenti." 52  Ugyanez  a 
szótár —ezúttal horvát fordításban — az Énekek éneke egyik legszebb részét  
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(4:12-16; 5:1) közli annak illusztrálásaként, hogy a kertr ő l szóló legszebb 
költeményrő l van szó, amely szimbólumokban a leggazdagabb.S 3  (Mit ád Isten: 
a szimbólumokat nem sorolja fel és nem elemzi!) A nyájas olvasta ezt egyébként 
maga is ellenőrizheti az Enekek cneke valamelyik magyar fordítása vagy 
kiadása alapján (jómagamnak öt kiadása van kcznél), vagy, mondjuk, a Bib-
liából. Helyünk nincs most ebbe a kérdésbe belebocsátkozni. 

Vikár ügyetlen értelmezését leszámítva megállapítható tehát, hogy Csöbrös 
konkrét (fájdalmas!) tapasztalatait, Katona Imre értelmezéseit nem egy forrás 
alátámasztja; nem tudom elképzelni cáfoló adatát annak, hogy a magyar népi 
kultúra jelképrendszerében és a magyar népköltészetben a kert (és változatai) 
mást jelentenének, mint: a n đ  ölét (ez az egyik virtuális tágabb jelentés); a n ő  
szemérmét (ez is a tágabb értelmezés lehet őségeit rejti); illetve: a vulvát (ahogry 
Bernáth pontosította), ami magyarul a n ő i szeméremtestet, vagyis a küls ő  nő i 
nemi szerveket jelenti. 

Nagyon valószín ű , hogy a továbbiakban az itt mondottak figyelembevéte-
lével lehet csak helyesen olvasni és értelmezni a magyar népdalokat (és 
„rokonnemüeket" — ahogy Kálmá Пy fogalmazott), amelyekben a kertr ő l, a kis-
kertrő l, a rózsakertrő l etc. van szó a magyar népi kultúrában, de másutt is. 54  

Amellett, hogy a tulipánt perzsa adatok a tökéletes szerelem jelképének 
tekintikss, Hoppál több helyen is nyilatkozva róla általában a n ő iség szimbó-
lumaként említis б , Vargyas pedig amellett, hogy a díszít őművészetben gyako-
rinak, a népköltészetben pedig kifejezetten ritkának tartja, jelképi jelentését 
gryakorlatilag megkerüli; egyéb virágok között említi, amelyek kapcsán az a 
véleménye, hogy a szeret ő  mellett a szerelmet is jelenti. 57  Bernáth Béla szerint 

tulipán a nő i nemi szervet jelenti.sg Jelképtári megfogalmazásában Hoppál 
szerint a tulipán az a nő i jelkép, amely egyben vulvaábrázolást is jelent. 9  

Figyelembe véve Csöbrös versezetének gazdag terepismeretre valló topog-
ráfiáját, s némi helyismeret birtokában arra kell gondolni, hogry a magyar 
népdalok kiskertje azért mégsem lehet azonosa népdalok (és a tárgyalkotó 
népművészet) tulipánjával, annál is inkább nem, mivel a tulipán a kiskertben 
fordul elő , ott nyílik, ha tehát a kiskert (n ői) szeméremtest, akkora tulipán 
ennél szűkebb kategória: nyilván a szeméremajkak zárta szeméremnyílás egryüt-
tesét szimbolizálja. Bár a vulva (néhány értelmezés szerint) lehet tágabb és 
szűkebb jelentés ű  is, valószínű leg mégis a hüvelyre kell gondolnia tulipán 
jelképi értelmezésénél. Bár Csöbrös — mint akcióját maga fogalmazza meg —  

a kiskertben híven forgolódva a tulipán körül szorgalmatoskodott, s hogy 
annak bimbója el ne hervadjon, jól körülnyargalta. Ha az eddigiek során a 
kiskert és a tulipán jelentését — jelképi szinten — sikerült azonosítani, támogató 
adatok hiányában nem biztos, hogy az „édes bimbó" szimbolikus jelentésének 
taglalását vállalnunk kellene ezen a helyen. Ötletként az anatómiai és tapasz-
talati ismeretkör a csiklót (clitoris) kínálja fel. 
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EGY MAGYAR JACHT AZ ADRIÁN 
Herczeg Ferenc század eleji politikai credójáról 

MARKOVICS-MÁJTÉNYI ANDRÁS 

Érdekes olvasmánnyal lepte meg 1905 karácsonyára el őfizető it a Budapes-
ten megjelenő  Az Újság szerkesztősége. Egy 112 oldalas, egyedi formátumú, 
pazar kivitelezés ű , bőven illusztrált albumszer ű  könyvvel, amely képanyagával, 
formabontó tördelésével és szokatlan bet ű típusával egyben a magyar szecesszió 
képzőművészetének gazdagságát is feltárja. Basch Árpád, Field Imre, Tolnay 
Ákos, Vaszary János és tucatnyi más fest ő  nevét láthatjuk az illusztrátorok 
listáján, s e képanyaghoz tartozik több egész oldalas reprodukció is. A könyv 
címe Szelek szárnyán, műfaja útleírás, egyfajta hajónaplója a szerz őnek 1905. 
július elseje és augusztus 27-e között megtett kelet-adriai vitorláskörútjáról. 

Mert Herczeg Ferenc saját jachtjával szelte az akkor magyar tengernek is 
vélt Adria hullámait — erre a körülményre a továbbiakban még visszatérünk. 

„A könyv, amit ezúttal a kezedbe adok, a hableányról szól — fordul az 
olvasóhoz közvetlenül a szerző . — „A nyári álmát alvó Adriáról, melynek 
lomhasága merd báj, pihenése csupa erd, mosolya igazi veszedelem. 

A vitorlás sportember útinaplóját akarom közrebocsátani." 
De hogy kerül ebbe a (huszadik) század eleji mesébe a politika? 
Hát nagyon gyorsan belekerül. 
Már az idézett lírai Bevezet ő  második oldalán „egy vád ellenében azonban 

eleve is tiltakozni akar" a szerz ő . Az ellen, hogy magyar író létére idegenben 
öli az idejét, s szedi a benyomásait. Pedig nem így van, nyugtatja meg olvasóját 
Herczeg. Nem idegenbe csábítja ő t az író, „csak a tengerre. Arra a tengerre, 
melynek Árpádok voltak az urai és Zrínyiek a költ ő i. Melynek ezüstpárás 
messzeségébe kívánkozik az álmodozva elmélked ő  magyar lélek. A hajónk 
topján magyar zászló leng. Az ősi városok ormáról, melyek alatt elvonulunk, 
magyar dicsđség ragyog le ránk ".1 
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Csakhogy a dolog mégsem ilyen egyszer ű . Hisz alig hagyja el kifeszített  
pillangóvitorlájával a Sirálya fiumei kikötő  vizeit, mára portoréi (Kraljevica)  
Frangepán-kastély tövében némi keser űséggel jegyzi meg szerz őnk, hogy Ott  
most „Stroszmayer-párti jezsuita atyák dicsérik az Urat". S hiába vette maga  

Herczeg „hajótörvényébe", afféle fedélzeti házirendbe, hogy „2. A hajón tilos  

politikáról, irodalomról és m űvészetrő l beszélni", tíz nap sem telik bele, már  
maga kénytelen figyelmeztetni azon olvasóit, „akik jó ízlés ű  emberként nem  
szeretika politikát", lapozzanak tovább a mellékelt ábráig.  

I.  

1905 nyarán Herczeg befutott író, termékeny újságíró és jó kapcsolatokkal  

rendelkező  közéleti ember, de komoly politikai tapasztalattal bíró képviseld  
is. Igaz, pártja, Tisza István Szabadelv ű  Pártja az el ő ző  esztendőben az ún.  
obstrukciós botrány folytatásában kiírt téli választások során kisebbségbe  

szorul, de Herczeg azon kisszámú szabadelv ű  képviselő  egyike, aki ekkor is  
bekerül a Házba. Viszont a Bécs által hatalomra juttatott báró Fejérvár-féle  

ún. darabontkormány idején Tisza többi hívével együtt passzivitásba húzódik.  

Nem tűnik meglepőnek, hogy a sokéves verseci polgármester fiát, a Pesten  

jogot végzett Herczeget érdekli a politika, s az sem, hogy sok XIX. századbeli  

írótársához hasonlóan literáris érdekl ődését (sokak szerint az el őbbi kárára)  
megosztja az alpári közszerepléssel. Gondoljunk csak író- és képvisel б társára,  
Mikszáth Kálmánra, aki éveket töltött a Tisztelt Ház padsoraiban és a korabeli  

magyar pártviszonyok egyik legjobb ismerője (ma úgy mondanánk, elemzője)  
lett. De érdekes magyarázattal szolgál maga Herczeg arról, hogy is jutott els đ  
parlamenti mandátumához, melyet 1894-ben szerzett meg. A gótikus ház című  
emlékezéseiben ír errő l, emlékezetbő l idéwe Szilágyi Dezső  akkori politikai  
vezéregyéniséggel folytatott párbeszédét.  

Amikor Szilágyi arról igyekszik meggyőzni Herczeget, hogy az, aki írótollal  
a kezében meg tudja csinálnia jöv őjét ... rosszul teszi, ha a választópolgárok  
szeszélyére bízza magát", írónk a következ őket feleli: „Abban a polgári kör-
nyezetben, ahol az én gyökereim vannak, pályatévesztett embernek fognak  

tekinteni mindaddig, amíg csak író maradok. Ha képvisel ő  leszek, akkor el  
fogják hinni, hogy nem vagyok züllött (sic!) ember." Sбt azt is beismeri, ha  
képviselő  lesz, akkor is csak író marad. S valóban, Tisza István hatalomátvé-
teléig inkább objektív szemlélője és avatott kommentátora, mintsem elköte-
lezett résztvevője az Országházban folyó pártharcoknak. Ekkor viszont nem-
csak hogy (Tisza erős rábeszélésére) mandátumot vállal a pécskai kerületben,  

hanem főmunkatársként beáll az 1904-ben a szintén kemény Tisza-párti Gajáry  

Ödön által alapított Az Újság szerkesztőségébe is. (A másik két főmunkatárs  
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Kozma Andor és Kóbor Tamás.) „A lap nem langyos és passzív támogatója  
volta kormánynak, hanem magáévá tette az ellenzéki Bartha Miklós kímé- 
letlen harcmodorát ..." — írja err ő l évtizedekkel később gráf Bethlen István. 2  

Így most már többet tudunk a békebeli kivitelezés ű  album kiadájárб l is, s  
visszatérhetünk a Sirály fedélzetére, amely három magyar utasával (köztük  
egy tizenéves gyerekkel, Herczeg keresztfiával), ideiglenesen kéttagúra csök-
kent horvát és isztriai olasz legénységével, továbbá egy behajózott kutyával  
július 9-én a zárai bels ő  kikötőben horgonyoz. Zára az osztrák kézben lév ő  
dalmát tartomány adminisztratív központja.  

Itt arra kell emlékeztetnünk a mai olvasót, hogy a mi id őnkben inkább csak  
Monarchiának, esetleg Kett ős Monarchiának ismert államalakulatnak a Ki-.  
egyezés után kiépült szerkezete ennél sokkal bonyolultabb volt, hiszen  a 
birodalom osztrák tartományai — a centralizált magyar közigazgatási rendszer-
tő l eltérően — önálló tartománygyű léssel, közigazgatással és a helyi viszonyok-
nak nagyjából megfelelő  hivatalos nyelvhasználat jogával is rendelkeztek.  
Katus László állapítja meg, pár évvel ezel ő tt Szabadkán megtartott el őadásá-
ban, hogy „a tartományi gy ű lések nyelvhasználata igen változatos volt, a 20.  
század elején már majdnem mindenütt két nyelvet használtak (pl. Bukovinában  
négy nyelvet)". 3  

Partraszálláskor a gyerek, Herczeg keresztfia, aki történelemleckéiben még  
a keresztes háborúknál tart (a 13. században juttatta keresztes vitézek segéd-
letével Enrico Dandolo doge Zárát magyar fennhatóság alól velencei kézre)  
nemcsak Szent Márk szárnyas kőoroszlánjának láttán szontyolodik el, hanem  
még jobban elcsodálkozik azon, hogy a középületeken az osztrák sas díszeleg.  
„Mit keres itt a kétfej ű  sas? Hát Zára nem a miénk?" — kérdi. Csakhogy erre  
a kérdésére a kimondhatatlanul bonyolult horvát—magyar és horvát—osztrák  
alkotmányos viszonyok teljesebb ismeretében tudnánk csak megfelelni. Hiszen  
ezek folytán maradt a Háromegy (horvát) Királyság harmadik része, Dalmácia,  
királyságán kívül (pedig oroszlános jelképe továbbra is Ott díszelgett a horvát  
címerben), és rekedt a magyar f őhatalmon kívülre. A Sirály, Záráig megtett.  
száz tengeri mérföldes útján három különálló területi egységet (mai szóval  
entitást) is bejárt. Fiume városa (nyugati határa a Cantrida városrész, keleti  
a Fiumara, azaz Rje čina folyócska) alig 19,54 négyzetkilométeres területével  
corpus separatum4, nemcsak magyar szabadkiköt ő , hanem a Magyar Koronához  
területig is tartozó kiköt őváros. Élén kormányzó áll, akit a magyar kormány  
elő terjesztésére maga az uralkodó nevez ki, és akinek illet ősége tengerhajózási  
ügyekben az egész magyar—horvát tengerpartra (tehát horvát vármegyékre) is  
kiterjed. Ez a lényege az ún. „fiumei provizóriumnak", amely alkotmányjogi  
csodabogárnak tűnik, de nem is volt olyan provizorikus: 1870-tő l 1918-ig  
működött. Sušaknál kezdődött, s a Velebit tövében kb. 120 kilométeres sza- 
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kaszon húzódott a magyar—horvát tengermellék, s csak Carlopagótól (Karlo-
bag!) délre értek Herczegék dalmát vizekre. 

Csakhogy amíg Fiume, nemcsak hajózási és kereskedelmi el őnyeinél fogva, 
hanem virágzó iparvárosként is az ekkori Magyarország leggyorsabban gyara-
podott városának bizonyul 5 , addig a hátország és a szigetek világa, mint horvát 
mint dalmát részrő l a gazdasági és demográfiai pangás lesújtó képét mutatja; 
lakói közül az, aki nem szánja magát kivándorlásra vagy nem száll legalább 
tengerre, kezdetleges földm űvelésből vagy a nem jövedelmezd part menti 
halászatból kénytelen eltartani családját. Err ő l maga Herczeg tanúsít h ű  rész-
letességgel több helyen is könyvében. 

„Az osztrák urak újabban lebontották az ősi várfalak egy részét, és egész 
sor új épületet emeltek a ríván. Ezek az épületek kétségbeejt ően egyformák 
és bürokratikusan nagykép űek — közli Herczeg, áttérve a bécsi politika komo-
lyabb bírálatára. — A dalmátországi és isztriai olaszság irredentista ízetlenke-
dései az utolsó háború óta arra indították Ausztriát, hogy pártfogása alá vegye 
a szláv elemet. És mivel a szlávok a középkor óta egyébként is csak mester-
ségesen voltak háttérbe szorítva, egész Dalmátország hihetetlenül rövid id ő  
alatt, mondhatom, hogy az én szemem láttára, elhorvátosodott. Dalmátország 
félmillió lakosa közül az 1890. népszámlálás alkalmával már csak három 
százalék vallotta magát olasznak, az óriási többség négyötöd részben horvát, 
egyötöd részben szerb. Dalmátországban éppúgy nincs dalmát nemzeti érzés, 
miként speciális erdélyi sincsen. A partok és a legtávolabbi szigetek lakói 
horvátok, azt merném állítani, hogy horvátabbak a Dráván túli testvéreiknél. 
A horvát királyságban legalább a kormány és pártja magyarbarátnak vallja 
magát. Dalmátországban acsászári kormány, mely itt bevallottan a katholikus-
dclszláv állameszme képviselőjeként lép fel, éppannyira magyarellenes, mint 
amennyire olaszellenes. (...) Az újabb Ausztria sok áldozattal és fáradsággal 
lábra igyekszik állítani Dalmátország gazdasági és m űvelődési viszonyait. En-
nek megvan az a következménye, hogy míg a dalmaták azel ő tt Horvátországon 
keresztül állandóan Magyarország felé sandítottak, addig ma a radikális hor-
vátok állandóan Dalmátország, minta katholikus és délszláv Habsburg Biro-
dalom kristályosító pontja felé sandítanak. 

Jó volna, ha a magyar imperialisták, akik arról ábrándoznak, hogy Dalmát-
országban a horvátok feje felett megvethetik a lábukat, ezt a szemük el đ tt 
tartanák!" 6  

Érdekes, hogry itt maga Herczeg beszél „magyar imperialistákról", de jel-
lemző  az is, hogy a zárai olasz elit tüntet ően hangoztatott magyar beállítottsága 
iránt sincs túl sok bizalma. Miután egy helyi olasz ismerősével találkozik a 
Lloyd-kávéház (feltételezhet ően a mai Zagreb Szálló) teraszán, és az szemre-
hányással illeti a budapesti politikusokat érdektelenségük miatt, Herczeg a 
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következőket ajánlja neki: augusztus huszadikára „beszéljenek össze tízen-hú-
szan zárai urak, és t űzzék ki házaikra a magyar zászlót ...Ígérem, hogy az  
egész magyar sajtó tudomást fog vinni a loyális tüntetésr ő l, és Sztárcsevice  
legyen a nevem, ha a magyar országgy ű lésen hamarosan napirendre nem kerül  
a dalmát kérdés". Ismerőse túlzottan fantasztikusnak tartja az ötletet, Herczeg  
pedig a következőket jegyzi fel az eset kapcsán: „Meger đsödtem abban  a 
meggyőződésemben, hogy Magyarors г_ágпak nem érdemes kisebbségi politikát  
csinálni Ott, hol a kisebbség sem meggy őződésből, hanem csak a többség iránt  
érzett malíciából fogna velünk kezet."  7  

A zárai történelmi nevezetességek megtekintése után (legismertebb Szent  
Simon koporsója, melyet Nagy Lajos Herczeg részér ő l bőkezűnek titulált  
hitvese készíttetett), egy másik magyar királyn ő rő l ismert hely, az ekkoriban  
nyomorult porfészekként teng бdб  Tenger-Fejérvár (Biograd na moru) alá  
hozza utasait a Sirály. Itt koronáztatta magát Kálmán király az (adriai) partok  
és szigetek királyáve, de itt szállt partra jegryese is, a szicíliai normán I. Roger  
leánya, a szépséges Busila. (A nemes hölgy képmását Dudits Andornak a 33.  
oldalon fellelhető , igaz, nem korabeli, szénrajza idézi.) „Szép kép lehetett,  
mikor a sárkányorrú normán gályák Tenger-Fejérvár alá érkeztek, melynek  
tornyain az Árpádok standárjait lobogtatta a tramontana. Látom a sárga hajú,  
Piros arcú normán kalózokat, amint els ő  alkalommal farkasszemet néznek a  
barna arcú turániai lovas urakkal." E romantikus történelmi rekonstrukciót  
tárgyszer ű  modern leírás követi: „A zaravecchiai horvátoknak az a hírük, hogy  
ők Dalmátország legszenvedélyesebb politikusai és leglustább emberei.  A 
szigetlakók pirétoknak nevezik éket ..." g  

Szebenikóban bizarr élmények várják a befutó kutter utazóit. Újra rálelnek  
első  matrózukra, akit még Arbe (Rab) szigetén hagytak: ahol az ipse beállt  
magánvállalkozónak, cápamutogatónak, de tevékenységét, cápástul, rossz he-
lyen kezdte. A divatos abbáziai strandfürd ők tulajdonosainak (szezon közepén)  
nem tetszhetett az attrakció, így kizsuppoltatták emberünket, aki némi szén-
lapátolás árán visszakerült a Sirály fedélzetére. A másik, mindennapinak nem  
számítható esemény viszont megint csak a túlbuzgó horvát nemzeti érzéshez  
kapcsolódik.  

„Talán tovább is maradunk Szebenik бban — írja Herczeg — ha a bécsi  
birodalmi gyű lés egy ismert horvát tagjának nincs azaz ötlete, hogy a Metkovics  
gőzössel ide jön. A nagyhorvát állameszme érdemes el őharcosának megjele-
nése különös hatással volta szebenikб iakra: éjjel-nappal lármáztak ... Voltak  
közülük félelmetes tüdej ű  emberek, kik az énekükkel meg tudták volna re-
peszteni egy bazilika kupoláját, zenei hallással bíró ember viszont egy sem volt  
köztük. Ha már megszoktuk valahogyan egyhangú éneküket, akkor zenekar  
vonult végiga riván, olyan dobolást és trombitálást m űvelve, mintha fel akarnák  
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támasztani sírjukból a halottakat. Hajnalig hallgattuk a lármát, akkor felszed-
tük a vasmacskánkat, s csendesebb vidék felé vitorláztunk. "9  

E csendesebb vidéket Trau (Trogir) ősrégi házai és nagyszer ű  középkori 
dómja tövében (melynek sekrestyéje a tatárok elöl idemenekült IV. Béla 
koronázási köpönyegéb ő l készült püspöki süveget rejt), majd a Hét Kastély 
nem kevésbé romantikus öblében lelik fel. Néhány hamisítatlan turistaélmény, 
egy éjjeli szerenád, egy bonyolult eljegyzési történet, egy sikertelen halfogási 
kísérlet utána Sirály háromheti vitorlaút után állt be a dalmát centrum, Spalato 
kikđ tőjébc. 

II. 

Láttuk, politikának, különösen a nemzetiségi politikának és a Monarchia 
belső  alkotmányos viszonyai körüli disputának az elvártnál jóval több hely 
jutotta „könnyű" olvasmánynak szánt könyvben. S ennek alapos oka lehetett... 

A magyar politikai elitet a század elsó évtizedében els ősorban a bécsi 
udvarnak (pontosabban a Ferenc Ferdinánd trónörökös körül kialakult cso-
portosulásnak — Herczeg kifejezésével élve „Ferenc Ferdinánd társaságának") 
az a törekvése tartotta félelemben, hogy a dualizmusról áttér a föderalizmusra. 
Ez az 1867-es kiegyezés után kialakult osztrák—német, illetve magyar hatalmi 
tényező  egyensúlyát vonta volna kétségbe. Ebben a Birodalom szláv eredet ű  
(elsősorban cseh, lengyel, horvát és szlovén) népeinek jelent ős szerepet szánt 
a „belvederi kör". Herczeg a dolgot, elég szubjektív módon, csupán Ferenc 
Ferdinánd magyarellenességével magyarázza. (Megkockáztatjuk azt az ellen-
érvet is, hogyha a kérdés ilyen egysíkú lett volna, miért alakul ki épp a szláv 
utódállamok területén nem egy, hanem két föderális állam — egy már az els ő , 
másika második világháború után. Pedig hol volt már akkor Ferenc Ferdinánd!) 

Ilyen tervben való segédkezéssel vádolják tehát Tiszáék a darabontkor-
mányt, s aggályukat a következ ő , koalíciós kormány iránt is fenntartják. Az 
ettő l való félelem szembesíti a Szabadelv ű  Pártot az általános és titkos válasz-
tójog gondolatával, holott ennek bevezetése a század eleji Magyarországon 
már logikus és kézenfekvő  követelmény. „Tisza István mérlege szerint — írja 
későbbi emlékezéseiben Herczeg — az általános és titkos választójog alapján 
megejtett választásokon 150-200 nemzetiségi és 250-300 magyar képvisel ő  
jutna be a Házba; a magyarok jelent ős része azonban szociáldemokrata vagy 
különböző  falusi demagógirányok híve lenne. " 10  Ebbő l már az is kiviláglik, 
hogy nemcsak a Béccsel való viszony, s nemcsak a nemzetiségi politika, hanem 
pártkalkuláció is jócskán belejátszotta választójoggal kapcsolatos maradi 
álláspont fenntartásába. 
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Az útikrónika fennmaradó részében már kevesebb lesz a politika s több az  
út- és tájleírás. A teljesség érdekében, de azért is, mert Herczeg jб  írói  
meglátásában sok érdekes részletre lelhet a kés őbbi kor jugoszláviai magyar,  
a tájat ismerő  olvasója. A spliti Diocletian-palotáról, illetve a benne elterüld  
óvárosról például tömör leírásban számol be: „Hatalmas falai közé befészkelte  
magát a spalatб i belváros; a rámai sas fészkében ma háromezer veréb nyüzsög.  
A tenger felé óriás nyitott oszlopcsarnoka volta palotának, az oszlopok közé  
emeletes házakat tapasztottak a törpe epigonok." 11  Herczeg, aki konzervatív  
ugyan társadalmi kérdések elbírálásában, de nagy híve és ismer ője a műszaki  
újdonságoknak, ugyanekkor szép jöv ő t jósol a spliti kikötő  forgalmának — ami  
merész jóslata még rendes vasúti kapcsolattal sem rendelkezd városban.  

Sabioncello (Pelješac) egy sivár öblében akad a Sirály társasága arra a hat  
vénemberbő l álló halászbokorra, melyr ől megható, sokban Hemingwayre em-
lékeztető , novellának is beilld leírást ad Herczeg. (A már biztos fogásnak t űnő  
nagy értékű  tonraj itta lukas halászháló résein menekül vissza a szabad  
tengerbe.) Az elefiti szigetek körül dúló heves tengeri vihar után érkeznek  
utasaink Raguza új gravozai (Gruž) kikötőjébe. A pangó parti kisvárosokhoz  
képest Dubrovnik szolid úri város képét mutatja: „Raguza városa és egész  
környéke szinte keresetten romantikus benyomást tesz, akár a nápolyi öböl  
vidéke. Az ember csak nehezen tudja magával elhitetni, hogy az operai dísz-
letekre emlékeztető  citadellákat és bástyatornyokat minden dekoratív szándék  
nélkül építették volna." 12  

Herczegék megcsodálják a Stradonen sétálgató szép konavlei lányokat  
(„Pompás karcsú termetük, finom metszés ű  arcuk van, a népviseletük fest б i  
és ízléses ... sok parasztleány színes keszty ű t visel és legyezővel jár"), körül-
evezik Lacroma szigetét, mely körül ott leng két balszerencsés Habsburg,  a 
Mexikóban kivégzett Miksa és az öngyilkos Rudolf királyfi emléke, megtekintik  
a jól berendezett városi múzeumot. Mi több, a turizmus és nyári szórakozás  
korai kezdetérő l is beszámol szerzőnk: a grazi orfeumtársulat hirdetett eld-
adást a mondén Imperial Szálló teraszán  .. 

Felrója viszont a korabeli horvát történelemmagyarázatnak, hogy a (ké-
sőbbi) számbeli fölényre való hivatkozással a Raguzai Köztársaság egész évez-
redes dicsőségét próbálja kisajátítania horvát állameszme javára: „Raguza  
hajdani művészetében a horvát kultúra kezdetét, palotáiban a horvát épít đ  
stílus elemeit akarják megtalálni. Még a város nevét is Dubrovniknek írják.  
Pedig ami Raguza múltjában horvát volt, az is a latinság diadala . .." —
elmélkedik tovább Herczeg. 13  

Augusztus negyedike lesz, mire hosszabb kínzó szélcsend utána Sirály a  
Punda d'Ostro (RT Oštro, a ma Prevlaka néven ismert félsziget csúcsa) és  a 
szembeni másik parti vár ágyúsorai közt bevonul a Bocche, tehát a Bika  
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Kotorska szigorúan őrzött vizeibe: itt van az osztrák—magyar hadiflotta déli 
stratégiai támaszpontja. (A militarizáci б  fokával már belépéskor megismer-
kedhetnek az utasok: egy szembe futó torpedónaszád majdnem felborítja a 
kuttert; ez a Pelikán nev ű  hajó rövid pályafutása alatt állítólag két trabakol б t 
is elgázolt.) Egy másik incidens kapcsán, mikor egy tiszt valamelyik catarr б i 
bástyatorony fotografálását akadályozza (holott ugyanaz a torony képeslapon 
Ott díszeleg az els ő  boltkirakatban), Herczeg találóan jegyzi meg: 

„Ma már egyébként mindenki tudja, hogy a titokzatos nimbusz, mely az 
osztrák Gibraltár er ődítvényeit környékezi, nem az er ődítvények fontos vol-
tában, hanem a katonaság maradi szellemében bírja magyarázatát." 

Az öböl mélyében fekvő  Kotor városa komor hatást gyakorol az íróra. 
„Cattaro a legszomorúbb hely, melyet életemben láttam. Ertem, hogy a ve-
lencei tízek tanácsa mért szám űzte idea legsúlyosabb b űnösöket", írja. Viszont 
nagy szimpátiával beszél a közeli szabad, független montenegrói állam lakóiról: 
„A városból végtelen, kanyargós szerpentinút vezet Montenegróba. Ennek az 
útnak képe, mely a soha véget nem érő  bolyongás allegóriája, valósággal 
fárasztó. (Persze a Cetinje felé vezető  Lovćen alatti szerpentinútról van szó, 
melynek látványa Bernard Shaw-t is elragadtatta — M. M. A.) 

A sok ajkú kitöt ő i csőcselék közül egész fejjel kimagaslanak a monteneg-
róiak. A szegény hegylakók közül, akik nyaktör ő  öszvérutakon ereszkednek 
le a városba, a legrongyosabb is úr, a leghitványabb is szabad férfi benyomását 
teszi az emberre. Aki megfigyelte őket, amint vásár után csapatokba ver ődve, 
nyugodt és biztos léptekkel indulnak meg a meredek úton, míg végül elvesznek 
a felleges magasságban, honvágyat érez a sólyomfészek után, ahol er ősebben 
perzsel a nap, szilajabba szél, és tisztábba leveg ő ." 14  Szebben Nikola, a 
gospodar, Crna Gora költő i hajlamú fejedelme, kés őbb királya sem írhatott 
volna népe jellemrajzáról. 

Az utazás déli végpontjáról, augusztusi sirokkóban már gyorsan ment a 
hazatérés. A Sirály, id őnként gőzhajókat is maga mögött hagyva Lagosta és a, 
tengerpart ma is csak kevesek el ő tt ismert külső  szigetei felé vette útját. 

„A déldalmát szigetek mozgó diorámaként vonultak el a Sirály el ő tt", 
mondja Herczeg. „Láttunk ősrégi kis városokat, amelyeknek címeres palotái-
ban kecskepásztor kötözgeti a bocskorát; láttunk cukorsüveg formájú hegy 
tetején óriási campanillét; láttunk olyan asszonyközséget, honnan minden 
férfiember Amerikába vándorolt ki ..."Is 

A lissai — visi — két régi tengeri csatájáról ismert öbölben találkoznak 
utazóink a magyar tengeri jelenlét fontos szimbólumával, a K. u. K. hadiflotta 
magyar nevet viselő  páncélosaival. „A keresztfiam elolvasta a hajók nevét: 
Árpád, Zrínyi és Budapest — aztán boldogan szaladta zászlókötélhez, hogy 
rájuk köszöntsön — itta magyar hadiflotta!" 16  (Az ekkor tizenkét év körüli 
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keresztfiú, kit a gyermektelen Herczeg fiaként szeret, buzgó hazafias kijelen-
tésekkel tölti titokban vezetett naplóját, és rajong a katonai dolgok iránt. A 
későbbiekben látjuk, milyen végzetes ómen lehetett ez.) 

Civittavechia (a hvari Starigrad), Bol, Lussin piccolo (Mali Lošinj) érinté-
sével tért vissza a Sirálya fiumei Quarner бba, s augusztus 27-én utasai a Mária 
Terézia móló végérő l szemlélték kivonulását téli állomáshelye felé. 

„A Monte Maggiore (az Učka) mögött tündöklő  színekben lángolt az ég 
ćs a Quarnero vize is bíboros lett. Most már fekete ponttá lett a gyorsan 
vitorlázó Sirály. Mi még integettünk utána, és búcsúzva köszöntöttük az örök 
Adriát is." 17  

* 

Még négy év telt el, amíg a koalíció megbukott, s Herczeget ezúttal ismét 
kormányoldalon, a pécskai kerület újból képviselбjévé választotta. Igaz, az 
1910 januárjában alakult kormány élén Khuen-Héderváry állt, de az új válasz-
tásokat, írónk szavaival élve, „tulajdonképpen Tisza István vezette". 18  Ezek 
után fordul Tisza Herczeghez azzal a kéréssel, vegye át egy alapítandó politikai 
szemlének, a Magyar Figyelőnek a szerkesztését. 

A Tisza és ellenfelei közti polémia hangneme 1908 után élesedik ki, szögezi 
le mai Tisza-monográfiájában Vermes Géza. Ekkor jelent meg a Nyugat,  
szervezбdött a Martinovics szabadk бΡműves-páholy, alakult meg a Galilei-kör. 19  

Ezek, valamint a Huszadik Század, azaz Jászi Oszkár radikális reformerei lettek 
az ideológiai ellenfél, az ország bels б  reformja, a hatvanhét b űvkörébб l való 
kitörés lehetősége képezte a nagy tétet. 

Az 1911-ben beindult folyóirat els ő  számában (a lap Tisza Rusticus psze-
udonimmel jelzett írásait is gyakran közli), Herczeg szembeállítja a prog-
resszívek, szerinti, viszályt kéltб  és „atomisztikus negativizmusát" saját tábo-
rának „konszolidációra és organikus építkezésre irányuló törekvésével". 20  
Ezeknek az eszmei csatározásoknak a során ad maga Tisza különös megfo-
galmazást nemzetiségi politikájáról is: „A helyes nemzeti politikának Janus-
arcúnak kell lennie, szigorúnak és er бΡsnek kell mutatkoznia a felforgató 
tevékenységgel szemben, de ugyanakkor békülékenynek és segít őkésznek a 
patrióta törekvések irányában. Ebb ő l következ бΡen a magyar kormánynak el 
kell oszlatnia a félreértéseket, és orvosolnia a jogos sérelmeket." 21  

Mindezek tudatában Herczeg e korszakban kifejtett politikai tevékenysége 
kapcsán egyeznünk kell Bethlen Istvánnak azzal a megállapításával, hogy írónk 
„tizenöt éven keresztül a népszer ű tlen oldalon állt".22 



EGY MAGYAR JACHT AZ ADRIÁN 	 215 

EPILÓGUS  

A valós történelem olyan drámákból áll, melyeknek ismerjük a végkime-
netelét. 

Ha a Sirály minden egyes utasának és matrózának kilétét ma nem is tudjuk 
felderíteni, egy szerepl ő  további sorsát ismerjük. 

Ifjabb Herczeg Ferenc, a gyerek, a szeretett keresztfiú, tüzérzászlósként, 
huszonkét évesen elesik Volhyniában 1915-ben. Hősi halottként a felsőbb 
hadvezetés arany nagyéremmel tünteti ki. Emlékét Herczegnek Az idén nem 
lesz karácsony című  világháborús írása rögzíti. Csak tíz év telt el az adriai 
gondtalan napok után. 

Gróf Tisza István, aki nem szerepl ője a könyvnek (melyben Herczeg aktív 
magyar politikus nevét nem említi), de meghatározó személyisége az író 
politikai álláspontjainak, Tisza tehát az ismert 1918. október 31-i esemény 
során veszti életét. Nyolc fegyveres katona hatolt be a Hermina utcai villába, 
lefegyverezve az el őtte ő rködő  néhány csendőrt ... (Korábban, október 16-án 
a Parlament el ő tt egy szocialista képvisel ő  már merényletet kísérelt meg 
ellene.) „Maga a háború okozója, ezért b űnhődnie kell", mondja a katonák 
egyike, a másik azzal vádolja a még revolverét tat tó Tiszát, miatta rohadt a 
lövészárokban négy éven keresztül. Eldördül több puskalövés, majd a haldokló 
gróf, aki már október 17-én kimondta ítéletét: „Ezt a háborút elvesztettük", 
még nagyobb rezignációval ejti ki, szemtanúk leírása szerint, utolsó mondatát: 
„Ennek így kellett történnie ..." 23  

E befejezetlen mondattal nemcsak a dualizmus korszakára került pont, 
hanem Herczeg elvesztette politikai mentorát és sokéves j б  barátját is. A 
kiábrándult író kés őbbi politikai tevékenysége (mely során a Fels őház tagja 
és 1927-tól a Revíziós Liga elnöke lesz), lényegében inkább már csak holt 
mozgásnak tekinthet ő . Ez az időszak nem is tárgya elemzésünknek .. 

Viszont, ami az itt vázolt adriai hajóutat illeti, afféle Finis tragoediaként 
idéznünk kell, a teljesség érdekében, egy másik magyar író-politikusnak 1947-
ben kelt erre vonatkozó szavait. Ez Szabó Pál, a Lakodalom, Keresztelő , Bölcső  
regénytrilógia szerz ője, A nagy temető  című  Dózsáról szóló történelmi regény 
írója, aki politikusként a két háború közt a Független Kisgazdapárt színeiben 
kezdi, a Nemzeti Parasztpárt egyik alapítójaként (kés őbb elnökeként) folytatja, 
majd a Hazafias Népfront képviselőjeként (1954 és 1956 között az Országos 
Tanács elnökeként), még később az Elnöki Tanács tagjaként fejezi be politikai 
szereplését. A Jugoszláv Irószövetség meghívására 1947 nyarán látogat Jugo-
srláviába, s élményeit a Szabad népek hazájában című  könyvecskében összegezi. 
Ekkor jár életében el őször tengeren, méghozzá éppen Dubrovnikben. Szállo-
dája (alighanem az Argentína) ablakából tekint ki a tengerre, és elmélkedik 
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a „magyar író az Adrián" örökös témáján: „Itt jártak már nagy el ődeink sok-sok  
évszázaddal ezel ő tt, az avarok, de itt járt Béla király is, akit kergettek  a 
tatárok ... Ide kívánkozott Csokonai, Pet őfi, de nem jöhettek. Ellenben jött  
az MFTR, és jött Herezeg Ferenc." 24  

S mondja még sarkosabban, mondhatnánk kíméletlenül pár oldallal el őbb,  
Dubrovnikbe érkezésekor, „Ahogy Kossuth kívánta, Pontosan úgy sikerült.  A 
tengerre menta magyar, vagyis hát a Magyar Folyam- és Tengerhajózási  
Részvénytársaság és mint zenekíséret, utána Herezeg Ferenc yachtja szelte  a 
vizet. Az Adriát." S végül azzal tetézi koros írótársát vádolva: „Soha ilyen még  
nem történt a világirodalom történetében, hogy valamely nemzetnek egy írója  
összehazudjon magának egy hajót, és hajója alá egy tengert." 25  

Valami jelentős, alighanem irodalmon jóval kívülálló ok válthatta ki az  
írópolitikusból (hangsúlyozzuk, nem kezd ő  bértollnokból) az idézett heves  
mondatot. Hiszen közvetlenül Rákosiék végleges hatalomátvétele el őtt írta  
11, lehet önmagát igazolva, lehet azért, mert a közéletb ő l és irodalombál már  
rég visszalépett Herezeg m űvének további sorsa ekkor még nem dőlt el. És  
persze kiolvasható bel ő le egy jó adag irigység is.  
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MEGKÖTÖTTSÉG ÉS SODRÓDÁS  
Böresök Erzsébet: Eszter  

HÓZSA ÉVA  

Böresök Erzsébet (1904-1971) Eszter című  regénye önéletrajzi ihletés ű  
regény, amely szorosan összefügg az egész írói opusszal, a novellákkal, valamint  
A végtelen fal (1933) és a Sári (1971) című  regényekkel.  

Az Eszter először 1939-ben jelent meg Újvidéken, ám ez csak az els ő  változat  
volt. A regény később kiegészült, és 1968-ban került kiadásra, éppen abban  a 
történelmi szempontból is jelent ős évben, amikor a magyar prózairodalom  
olyan értékes műveket mutathat fel például, mint Mészöly Miklós Saulus című  
regénye vagy Örkény István Egyperces novellák című  kötete, a világirodalom  
pedig Szolzsenyicin Rákosztályával gazdagodott.  

Böresök Erzsébet regénye abban kapcsolódik a hatvanas évek magyar  
prózairodalmához, hogy szintén rákérdező  regény. A kritikai recepció m űfaji  
szempontból nem tartja újító, kimagasló regénynek az Esztert, noha egy na-
gyobb arányú kompozíciб  lehetőségét rejti magában. A regény megmarad  
„Eszter könyvének", amely a családregény és a Bildungsroman határán mozog.  
A történelmi sorompók és váltások f őként annyiban lényegesek, amennyiben  
a Módra család és az ötödik gyermek, Eszter látás-, illetve beszédmódját  
befolyásolják. A narráció arra összpontosít, hogy hogyan terjed Eszter néz ő -
pontjából a tér, amelynek kereteit sokáig egy magyar vidéki város megnevezett  
utcája adja meg. A békeid ők utolsó évei, majd az els ő  világháború és az ezt  
követő  időszak behúzódásra késztetik az egyént. A topográfiai hitelesség, az  
időmegjelölés és a couleur locale hangsúlyozott szerephez juta szövegben.  
Eszter fokozatosan jut el a fátumtisztelet fázisáig, és az én néz őpontú narráció  
a regény végén (az esküvő  boldogságbefogadható pillanatában) Schopenhau-
erre hivatkozik: a fájdalom, a kín végtelen, a boldogság pár perc csak.  A 
választófalak, a határok éppoly végtelenek, minta schopenhaueri kín.  
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A recepció következetesen kiemeli B őrcsök Erzsébet írói világának és. 
világképének fatalizmusát. Bánátinak lenni szerinti sors, átok, bizonytalanság. 
A lelkekbe beférkőzik a bizalmatlanság; a magányos, tévelyg ő  egyéneket pedig 
falak határolják el egrymástól. Eszter is ebben a régióban tapasztalja meg a 
sorsszerűség szituációit, például az apa groteszk, szinte hrabali vasúti „kalandját". 

A Sári az „új fiatalok" nemzedékregénye, az Eszter az új lélek keresésének 
attitűdjét mutatja fel. Éppen arra irányítja az olvasó figyelmét, hogy minden 
individuum más, a lélek mélysége pedig kiismerhetetlen labirintus. Eszter 
valamiféle új szenzibilitással figyel fel a labirintus meglétére, a mintakeresés 
és a spleenes külvilág kudarcaira. A labirintust főként jóság és rosszaság 
útvesztőjeként interpretálja. Hatévesen már jó és rossz között válogat, miköz-
ben rádöbben, hogy a konvencionális osztályozás néhol megkérd őjelezhető , a 
nő i és férfi értékmér ők pedig élesen elkülönülnek egymástól. A férfit társa-
dalmi és világnézeti szempontból, a n ő t viszont a tradicionális tisztességelv 
alapján rangsorolják, holott a gyermeki nézőpont ezt relativizálja. Ha az olvasó 
elfogadja Szenteleky Korn ć l „asszonyos regény" terminusát, amelyet B őrcsök 
Erzsébet regényírói tevékenységével kapcsolatban kimondott, akkor ez éppen 
a nézőpontra és a beszédhelyzetre vonatkoztatható, hiszen ebb ől az aspektus-
bб1egyértelmű  az ítélet: a kor a hibás, amely a n бket eddig kizárólag az otthon 
és a család számára nevelte, kiteljesedésre legfeljebb a szerelem nyújtott. 
lehetőséget. Eszter nő i énje a megkötözött életnek áll ellen, holott gyermek-
korától kezdve különböz ő  élet-, illetve sorsmodelleket figyelt meg maga körül: 
a fáradt, űzött, mégis mosolygó anyát, az önmegtagadó, lemondó n ő típust, a 
kacér nő t, a játékos és a kiszolgáltatott feleséget, a szabadságot kihasználó 
cselédet és másokat, ám a sorsszer űség és a tradíció az egyén lehet őségeit is 
korlátozza. A regény mozgás és mozdulatlanság relációját veszi szemügyre, a 
legértékesebb reflexiók erre vonatkoznak. Az egyént éppen a mozdulatlanság 
hajszolja. A külső  mozgások, a történelmi elmozdulások a bels ő  térben, a 
családban sokáig nem váltanak ki mozgást, holott mára Monarchia végjátéka 
láttat némi változást. A háború kiterjedése egy ideig nem hatol be a gyerekek 
játékterébe. A békeévek családi befelé fordulása például az emlékez ő  maga-
tartással és az Esztert érint ő  Petđ fi-kultusszal, a kegytárgyak tiszteletével függ 
össze. A báblét beszédhelyzete dominál, csupán az ünnepek jelentenek kimoz-
dulást, viszont ezek megtartása szintén rítusszer ű , például a keresztelő  vagy a 
farsang esetében. A regény néz őpontja éppen a történelmi váltást emeli ki, 
illetve hosszasan id őzik (Eszter fokozatos felcseperedése és „nevel ődése" 
során) régi új kett ősségének jelenvalóságánál. Eszter körülbelül kilencéves, 
amikor kitör az első  világháború, tizenkilenc évesen létfontosságú döntést 
hozhat, miközben a világ egyre zavarosabb. „Nem lehet eligazodni." Harminc-. 
évesen vállalja sorsát. 
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Eszter anyjához hasonlóan a n ői sorsot választja, elhagyja a m űvészet, az  
írás műhelyét. A regény végkicsengése elégikus, hiszen a múzsák egy id őre  
elcsendesültek, az eszménykeresés sem bizonyult eredményesnek, ennélfogva  

jobb, ha a kerekek simán gördülnek („a sors megolajozta őket"), ha a magán-
kert mellett dönt, amely csapda és menekülés egyszerre.  

Az Eszter című  regény legmodernebb része az expozíció. Esszéregényként  

indul, a kert (toposz, metafora) ontológiai vonatkozásait bontja ki, a mítosszal  

is párbeszédet kezdeményez. A palánták fejl ődése, az apró emberpalánták  

megfigyelése felveti a kérdést: „Miért van az, hogy a nagyjából egyforma  

nevelés mégis más és más embert formál?" Az emberség kiteljesedésének  

hiányáról sem hangzik el ítélet, csak kérdés. M бdráné vágya az udvar parko-
sítása, de ez terv maradt. Eszter megvívja kés őbb az átültetés nehézségeit, és  
megéri a gyümölcstő l roskadozó barackfa látványát a „bánáti” kertben. A  

kert a visszavonulás és a magány tere. Mítoszi előkép is, a megmentett  
természet egy elkerített része, az esztétikum hordozója, a természet alkotta  

ember és az emberi alkotás egysége. A kerttel kapcsolatban esszéminiat űrök  
keletkeznek a szövegben, amelyek a veszend őség és a lehúzó talaj kérdéseit  
vetik fel, ugyanakkora teremt ő  magány kiútkeresésére utalnak.  

Az Eszter című  regény néhány értékes pontját emeltem ki, ugyanis Szenteleky  

Kornél például éppen Bőrcsök Eгzsébet írói világát vette védelmébe 1933-ban, és  

az eltérő  kritikai mértékegységek alkalmazásának elvét emelte ki a jugoszláviai  

magyar irodalom vonatkozásában.  
Az Eszter című  regény kritikai megítélése is különböz ő. Az olvasó azonban  

megérti, hogy a szöveg Eszter vonatkozásában helyzetr ől helyzetre halad egy-egy  
döntés felé, mindezt egy rezignált reflexió zárja le. Eszter abban különbözik  

a többiektő l, hogy lát. Csecsemőkora óta szemléli a világot, keresi a réseket,  

ez a látása bánáti vegyes lakosságú térben és a kés őbbi szegedi út, a határátlépés  

idején mélyül el igazán. Eszter volt valaha az a csecsem ő , akit nem vártak,  
anyjával együtt mégis aMadonna-képre emlékeztetett. Harmincévesen hír-
névvel rendelkezve, azt érzi, hogy a sors akar t ő le valamit. Elmozdul a partról,  
ám semmi sem oldódik meg. Közben pedig a regényszövegben kibontakozik  

egy-egy egyén sorsa, lelki kapálózása, érzékenysége, amely az adott régióhoz  

fűződik.  



AZ IMPÉRIUMVÁLTÁS HATÁSA 
A DÉLVIDÉKI MAGYAROK 

TÁRSADALOMSZERKEZETÉRE 

A. SAJTI ENIK Ő  

Mint ismeretes, a történelmi Magyarország területéb ő l a trianoni békeszer-
ződéssel a Szerb—Horvát—Szlovén (SzHSz) Királysághoz —Horvát-Szlavónon-. 
szág nélkül — 20 551 km 2-t csatoltak, amelynek 1 509 295 lakosa volt, ebb ő l 
30,3% magyar. 

Az 1910-es magyar népszámlálás adatai szerint Magyarországnak a kés őbbi 
jugoszláv államhoz került délnyugati részén, a hajdani Vas és Zala vármegye 
területén fekvő  Muravidék —Murántúinak (Prekomurje) is nevezett — területén 
(940 km2) a 91 436 lakos 22,3%-a (20 346 fő) volt magyar, 73,1%-a pedig 
(66 790 fő ) vend (szlovén). A Muraköz (795 km2) 93 837 fős lakosságának 
91,1%-a volt horvát. Baranya vármegye délkeleti részéb ő l a Duna és a Dráva 
között elterülő , ún. baranyai háromszög, azaz 1213 km 2  került a délszláv 
államhoz. E terület lakosságának (50 797 f ő) 19,6%-a volt magyar (20 134 
fő), 27,5%-a német, 19,6%-a horvát, 11,9%-a pedig szerb. A Bánát Jugoszlá-
viához került területén él ő  572 771 lakos 43,9%-a volt szerb vagy egyéb szláv, 
54,3%-a pedig német, magyar és román nemzetiség ű . Az 1910-es magyar 
népszámlálás szerint a Bánátban 109 343 magyar élt. A magyarság létszáma 
és lakosságon belüli aránya a Bácskában volta legmagasabb: 6971011akosának 
41,8%-a volt magyar (291 433 fő), 23,2%-a német. A szerbek és horvátok 
alkották a népesség 27,5%-át. 

Az 1921-es jugoszláv összeírás szerint az SzHSz Királyság 11 984 911 la-
kosából 467 658 volt magyar, akiknek dönt ő  többsége, 378 107 fő  a Vajdaság 
ban élt. (Szerbiában 2532 magyar lakott, Montenegróban 17, Bosznia-Herce-
govinában 2557, Dalmáciában 68, Horvátországban 71 928, Szlovéniában 
pedig 14 429 fő  vallotta magát magyarnak.) Az egész jugoszláviai magyarság 
több minta fele tehát a Bácskában élt. 



222 	 HÍП  

A Vajdaságnak (Vojvodina) az új délszláv államban — az 1849 végét đ l 
1860-ig fennálló szerb autonómiára emlékezve — a Magyarországtól elcsatolt, 
már említett baranyai részeket, a Bánátot (9344 km 2) és a Bácskát (8669 km 2) 
nevezték. (1945 utána Szerémség is a Vajdasághoz, pontosabban a Vajdaság 
Autonóm Tartományhoz tartozott.) A magyar történeti irodalomban és a 
köznyelvben használt Délvidék a Jugoszláviához csatolt valamennyi, korábban 
Magyarországhoz tartozó területet jelenti, kivéve Horvátországot. A további-
akban a fenti értelemben használom a Délvidék, illetve a Vajdaság fogalmát. 

Az 1931-es népszámlálás nemzetiségi adatait ugyan nem hozták nyilvános-
ságra, a Politika című  belgrádi lap 1933. május 16-i száma azonban részadatokat. 
közölt az összeírásból. Eszerint a jugoszláviai magyarok létszáma 465 800 f б  
volt. Ez azt jelenti, hogy a jugoszláv impérium 1921 és 1931 között eltelt tíz 
esztendeje alatta magyarság összlétszáma 1858 f ővel csökkent. Érdemes meg-
jegyezni ugyanakkor, hogy a Vajdaságban, azaz a Baranyában, Bácskában és 
Bánátban élđ  magyarság létszáma az 1910-es adatokhoz képest a 420 910 főrő l 
1921-re 378 107 főre, 1931-re pedig 368 646 fő re csökkent. A veszteség tehát 
52 264 fб  volt. 1  E szám azt a 15 074 magyart is magába foglalja, akik 1920 és 
1930 között a tengerentúlra, illetve Európa különböz ő  országaiba emigráltak. 2  

A délszláv királysághoz csatolt területek alapvet ően mezőgazdasági jelle-
gűek voltak: döntő  részüket jó min őségű  szántó képezte, amelyen els ősorban 
gabonát, ezen belül is főként kukoricát és búzát termeltek, de fontos terméknek 
számította kender is. A Délvidék fogalma az els ő  világháború elő tt nem 
alaptalanul fonódott össze a gondtalan jóléttel, a gazdagsággal, a joviális 
gazdag földesúr, a magyar nábob képzetével. A nagy délvidéki földbirtokok a 
Batthyány, a Széchenyi, a Csekonics, a Chotek, a Vojnits, a Dun đerski, a 
Fernbach és a Lelbach családok birtokában voltak, a Habsburgok Frigyes 
főhercegi ága pedig Baranyában birtokolt két nagy uradalmat. A magyar 
agrárnépességen belül ugyanakkor igen magas volta földnélküliek aránya. 

Az egyes nemzetiségek társadalmi megoszlására vonatkozóan nincsenek 
pontos adataink, az elcsatolt területek egészére vonatkozóan azonban megbíz 
ható adatokkal rendelkezünk. Az 1931-es jugoszláv adatok szerint a mezgaz-
daság foglalkoztatta a délvidéki lakosság 71,2%-át, ami lényegében megegye-
zett az 1910-es magyar népszámlálási adatokkal. A lakosság 15%-a az  

alapvetően mezőgazdasági jellegű  iparban, kisiparban dolgozott, 2,8% pedig  

közalkalmazott és szabadfoglalkozású volt. A húszas évek elején az ipar  

mindössze 12 000 fő t foglalkoztatott. A kendergyárak például 1000 fő t, a  
téglagyárak 8000 fő t, a gőzmalmok és selyemfonodák 700-700 fő t alkalmaztak.  
Az építőiparban, a vasútépítkezéseken és az ármentesítési vállalatoknál to- 
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vábbi 1200 alkalmazott dolgozott. Önálló iparosként 44 705-e П , önálló keres 
kedőként 14 472-en tevékenykedtek. 

A köztisztviselők számára csak következtetni tudunk. Az Országos Mene-
kültügyi Hivatal kimutatása szerint az 1918 és 1924 között az SzHSz Kirly 
ságból Magyarországra menekült, optált, kiutasított 44 903 személy közül 8511 
fő t tett ki a köztisztvisel ők száma, a többiek főként tanárok, tanítók, földbir-
tokosok, szellemi szabadfoglalkozásúak és magántisztvisel ők voltak, azaz szin-
te kizárólag a középosztály soraiból kerültek ki. Ismerjük az elemi iskolák 
magyar tanítóinak létszámát is. Az impériumváltás el ő tt 1832-en voltak, 1923-
ban mindössze 650-en maradtak. 3  Sajnosa délvidéki magyar középiskolai 
tanárokra vonatkozóan nincsenek ilyen pontos adataink. 

A kisebbségbe került délvidéki magyar agrártársadalom szerkezetére nem 
elsősorban a gazdasági folyamatok gyakoroltak hatást, hanem a jugoszláv állam 
által beindított, a földtulajdonviszonyokat átalakítani és egységesíteni szándé-
kozó agrárreform. Az 1918 utáni jugoszláv agrárreform els ősorban a nagybir-
tok nemzetiségi struktúráját és nagyságát változtatta meg alapvet ően, de nem 
teremtett erős magyar középbirtokos réteget, s konrerválta a magyar kisbir-
tokos (0-10 kat. h.) és föld nélküli agrárnépességet. Fontos utalnunk arra is, 
hogy gardasági megfontolások miatt jelent ősen lecsökkentették az agrárreform 
hatálya alá es ő  földterület nagyságát. Eredetileg 942 969 kat. h. (542 646 ha), 
azaz 410 darab száz kat. h. feletti birtok esett volna a Vajdaságban az agrár-
reform hatálya alá. Ennek 42,55%-a községi birtok, 39,86%-a magántulajdon, 
8,3%-a pedig a különböz ő  egyházaké volt. A többi birtokot 4-1%-os arányban 
a magyar állam, a városok, a bankok és alapítványok birtokolták. Az eredetileg 
az agrárreform hatálya alá es ő  magánbirtok területének 48,62%-a volt magyar 
birtokosok kezén, 21,67%-át németek, 8,39%-át szerbek, 7,76%-át zsidók, a 
többit olaszok (6,87%), horvátok (6,63%) és románok (0,06%) birtokolták. 
Ebbő l végül is 336 886 kat. holdat (193 854 ha) osztottak szét, az eredetileg 
rendelkezésre álló terület mindössze 35,8%-át. A többi az eredeti birtokosok 
kezén maradt. A Bánátban a magyar parasztság 60%-a lett volna jogosult a 
földosztásra, a Bácskában pedig az 57 631 földnélküli 41,41%-a (23 863 fđ) 
volt magyar. A földnélküliek mellett a rendeletek alapján az 1-10 kat. holddal 
rendelkező  parasztgazdaságok is igényelhettek volna földet. A Bácskában eme 
birtokkategóriába tartoz б  gazdaságok tulajdonosainak 35,26%-a volt magyar. 

Ha az agrárreformnak a magyar birtokviszonyokra gyakorolt hatását sze-
retnénk összefoglalni, a következ ő  főbb adatokat érdemes felidézni. A nem 
szláv igényjogosultak, köztük a magyarok, egyáltalán nem kaptak földet. Ju-
goszlávia mintegy 14 millió hektár megművelhető  területébő l a meglehetősen 
elhúzódó agrárreform során tulajdonost cserélt 2,5 millió hektár, a megm űvelt 
terület 17,8%-a. Boszniában osztották ki a legtöbb területet, 1 286 227 hektárt, 
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Macedóniában és Kosovóban 593 117 hektárt, az egykori Osztrák—Magyar  

Monarchiához tartozó területeken pedig összesen 555 137 hektárt osztottak  

szét. Az agrárreform hatálya alá es б  369 birtok közül 142 osztrák, 126 magyar,  
50 olasz, 8 csehszlovák, 4 román, 3 német, 17 pedig egyéb állampolgárságú  

birtokos tulajdonát képezte, azaz a 369-b ő l 310 birtok volt külföldi állampol-
gárságú birtokosok kezében. A magyar optánsok birtokaik 71,25%-át veszí-
tették e1(90 062 ha), a jugoszláv állampolgárságot választó magyar birtokosok  
pedig birtokaik 38,6%-át (20 622 ha). Összesen tehát 110 684 hektár, korábban  
magyar tulajdonban lévб  földet osztottak ki, ami azt jelenti, hogy az agrárre  
form során összesen kiosztott földterület 4,4%-a volt ezt megel őzően magyar  
birtokosok kezén. 4  

A reform körébe bevont birtokok között voltak — hogy csak néhány,  a 
magyar történelemb бl jól ismert névre utaljunk — a Batthyány, a Majláth,  a 
Khuen-Héderváry grófi családok több tagjának szlavóniai birtokai. A Bánát  
legnagyobb földbirtokosának Csekonics András számított 32 272 kat. holddal,  
míg Léderer Arthur a maga 6210 kat. holdjával csak Versec (12 656 kat. h.)  
és Nagykikinda (8723 kat. h.) városok után következett. A két Karácsonyi 
fivér, Andor és Eugén egyenként 5986, illetve 5359 holddal rendelkezett.  
Habsburg Frigyes főherceg 110 ezer hektáros baranyai, bellyei birtoka mellett,  
amelyet teljes egészében államosítottak, szinte eltörpült a Bácska legnagyobb  
földbirtokosának számító Szabadka város 33 042 kat. h. birtoka, avagy Chotek  
Rudolf csaknem 21 000 kat. holdja. Bácska harmadik és negyedik legnagyobb  
birtokosa a kalocsai érsekség és Zenta városa volt 15 296, illetve 12 001 kat.  
holddal, ötödik legnagyobb birtokosként pedig Széchenyi Máriát tartották  
számon — birtokának nagysága 10 439 kat. holdat tett ki. Dun đerski Gedeon,  
ugyancsak a Bácskában, 7010 kat. holddal rendelkezett a földreform el ő tt.  A 
Muravidék legnagyobb földbirtokosa Esterházy Miklós volt, a birtok nagysága  
csaknem elérte a 16 ezer kat. holdat. A Muravidéken a Batthyány család hat  
tagja birtokolt 200 és 1000 hold közötti gazdaságot, míg Szapáry László 8169  
kat. holddal, Zichy Mária pedig ennél valamivel nagyobb területtel, 8904 kat.  
holddal rendelkezett.  

Mint már utaltunk rá, a földreform hatálya alá es ő  terület nagysága abban  
az értelemben is változott, hogy a tulajdonos melyik állam, az SzHSz Királyság  
avagy Magyarország javára optált. Sajnos az el őbb felsorolt birtokosok közül  
nem tudjuk mindegyikrő l, miként döntött az állampolgárság megválasztásakor,  
úgy tűnik azonban, hogy közülük csak néhányan választották a jugoszláv  
állampolgárságot. Biztosan tudjuk, hogy a jugoszláv állam javára optált Szapáry  
László, Zichy Mária, Dunderski Gedeon és Léderer Arthur. A többiek, Habs-
burg Frigyest kivéve, aki osztrák állampolgár lett, a magyar állampolgárságot  
választották.  
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Nem feladatunka jugoszláv agrárreform részletes elemzése, a Délvidék 
etnikai összetételének alakulása szempontjából mégis említést érdemel, hogy 
a földreform során földhöz juttatott 518 000 parasztcsalád közü143 500 család 
volt összesen szerb, montenegrói, vagy —elenyész ő  számban — szlovén és horvát 
telepes. Közülük egyes adatok szerint 6175, más adatok szerint pedig 6912 
családot telepítettek a Bácskába, Baranyába 235-öt, a Bánátba 8384, a Mura-
vidékre pedig 45 családot. Ha a bácskai telepesek magasabb adatát fogadjuk 
el hitelesnek, akkora Délvidékre betelepített szláv telepesek, az ún. küls ő  
kolonista családok száma 15 576 volt, ami azt jelenti, hogy az összes telepes 
család 35,8%-át telepítették le a Délvidékre. 5  

Az agrárreform utáni magyar földbirtokstruktúra egy 1938-ban, tehát már 
a reform lezárulása után készített jugoszláv felmérés alapján a következ őkép-
pen alakulta Vajdaságban (az adatok tehát Bácska, Bánát, Baranya és a 
Szerémség területére vonatkoznak): az összes megm űvelt föld 14,13%-a volt 
magyar kézen, ami az egyes területeken korántsem egyformán oszlott meg. A 
Bánátban ez az arány 8,25, a Bácskában 22,89, Baranyában 19, a Szerémségben 
pedig, ahol egyébként is elenyész ő  számú magyar élt, 1,86% volt. A szlávok a 
vajdasági megm űvelt föld 52%-át birtokolták, a németek és a többi kisebbség 
pedig annak összesen 33,4%-át. 6  

A magyarok kezén maradt birtokok struktúrájára vonatkozóan sajnos nin-
csenek megbízható adataink, annyi azonban az eddig leírtak alapján is nyil-
vánvaló, hogy a több mint tíz esztendeig elhúzódó jugoszláv agrárreform az 
adott földterület újraelosztására koncentrált, amely nem indukált moderni-
zációs folyamatokat a mez őgazdaságban. A tulajdonviszonyoknak a kisbirtokok 
irányába történ ő  elmozdításával jelent ősen legyengítették a magyar úribirto-
kos réteget, a magyarság mez őgazdaságban dolgozó paraszti és föld nélküli 
rétegei viszont semmit nem nyertek a reform során. Egyrészt — az optálások 
következtében — eleve jelent ősen lecsökkent a 100 hektárnál nagyobb földdel 
rendelkező  magyar birtokosok létszáma, másrészt a helyben maradt birtokos. 
réteg, mint láttuk, birtokai majd 40%-át veszítette el. Gazdasági helyzetüket 
nehezítette, hogy a megváltás igen elhúzódó folyamat volt, a magyar állam-
polgárok kártalanítása pedig hosszas pereskedés után sem rendez ődött meg-
nyugtatóan. 

A délvidéki magyar kisebbségi társadalom elitje azonban a legnagyobb 
veszteséget a kiutasítások, az optálások és az áttelepülések, tehát az erőszakos 
vagy kevésbé er őszakos, de mindenképpen kényszer hatása alatt bekövetkez ő  
politikai beavatkozások révén szenvedte el. Nemcsak a vesztes államokkal 
kötött békeszerződések tartalmaztak kisebbségvédelmi klauzulákat, hanem a 
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megalakult államokat külön-külön is kötelezték a főhatalmak a kisebbségvé-
delmi szerződés aláírására. A jugoszláv állam végül is hosszas huzavona után, 
1919. december 5-én, az osztrák békeszerz ődés elfogadása kapcsán deklarálta, 
hogy minden fenntartás nélkül elfogadja az SzHSz Királyság és a f őhatalmak 
közötti kisebbségvédelmi szerz ődést. A szerz ődés a délszláv állam egész terü-
letére vonatkozott, kivéve a 9. cikkelyt, amelynek érvénye csak az 1913. január 
1-je után szerzett területekre terjedt ki, vagyis a korábban, aBalkán-háborúk  

révén Szerbiához került albánok és macedónok által lakott területekre nem.  

Ez a cikkely kötelezte a kormányt: biztosítsa a kisebbségek anyanyelvi okta-
tását, továbbá el ő írta, hogy az oktatási, vallási, jótékony célokra fordított 
állami költségvetésb ő l arányos részt biztosítsanak a faji, vallási és nyelvi 
kisebbségek ilyen jellegű  jogainak gyakorlásához. A kisebbségi szerz ődések 
tartalmazták a kisebbségek optálási jogát is. Ez azt jelentette, hogy az egyén  
dönthetett arról, fel kívánja-e venni az új állampolgárságot vagy a régit tartja 
meg, azaz nem az új államok, adott esetben nem a jugoszláv állam döntött 
arról, megadják-e az állampolgárságot a hozzájuk csatolt területek nem szláv 
lakosságának.? 

A Svetozar Pribi čević  belügyminiszter által, ennek nyomán kiadott jugo-
szláv optálási rendelet szerint azok, akik 1910. január 1-jén a volt Osztrák—
Magyar Monarchia azon magyarországi részein éltek, amelyek az SzHSz Ki-
rálysághoz kerültek, az új állam teljes jogú állampolgárai lettek, azoknak, akik 
illetőségi jogukat ez után szerezték meg, kérvényezni kellett a jugoszláv ál-
lampolgárságot. Ugyanez a rendelet szabályozta a magyarországi délszlávok 
SzHSz Királyság javára történ ő  optálásának rendjét is. 

Az optálás jogának nemzetközi biztosítása egyáltalán nem zárta ki az 
optáltak elleni súlyos atrocitásokat, amelyek szintén hozzájárultak a magyar 
középosztály legyengüléséhez. A délvidéki optált magyar tisztvisel őket például 
gyakran elbocsátották állásukból, sokakat az optálási határid ő  lejárta elб tt —
mondvacsinált okokra hivatkozva — kiutasítottak, ügyvédi irodáik, vállalataik, 
üzleteik élére szláv gondnokokat neveztek ki, vagy egyéb mádon tették lehe-
tetlenné életüket. 

A délvidéki, felvidéki, erdélyi 350-400 ezer kiutasított, menekült magyaror-
szági befogadása, mint ismeretes, már-már megoldhatatlan feladat elé állította 
a magyar hatóságokat. 1921. július 23-án а  Веthlеn-koгm Пу  számos, elsző  
korlátozó intézkedés utána menekültek beköltözésének ideiglenes betiltásáról 
rendelkezett, majd többszöri határid ő-módosítás utána tilalom határidejét. 
1922. március 31-éig meghosszabbította. 1924 után az optánsok már csak akkor 
telepedhettek le Magyarország területén, ha lemondtak az anyaországgal szem-
ben támasztott minden követelésükr б l; a kiköltözködés végső  határidejét a két 
állam végül is 1930. november 1-fiéig meghosszabbította.$ 
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A terület katonai megszállása utána Vajdaság közigazgatását átvev ő  Nem-
zeti Igazgatóság (Narodna uprava) első  intézkedései közé tartozott az „idegen" 
vagyonok zár alá vétele, majd nacionalizálása. 1922-re így alig maradt olyan 
pénzintézet, vállalat, amely magyar kézen lett volna. A hatóságok ezt egyrészt 
úgy érték cl, hogy akik nem a megszállt terület lakosai voltak, azoknak a 
vagyonát eleve zár alá helyezték, másrészt a helyi illet őséggel rendelkező  
magyarokat — egy mindmáig ismeretlen rendeletre hivatkozva — arra kötelezték, 
hogy „megbízható szerbeket" válasszanak be a vállalatok, pénzintézetek igaz-
gatásába. Amennyiben ezt megtagadták — a vállalat saját költségére — kor-
mánybiztost neveztek ki az adott intézmény élére. Ennek következtében az 
1920-as évek végérc, Budapest támogatása ellenére, a korábban magyar kézben 
lévő  168 délvidéki bank, bankfiók, takarékpénztár és hitelszövetkezet vagy 
tönkrement, vagy pedig szláv kézbe került. 9  

A magyar tisztvisel ők, közalkalmazottak, tanítók, tanárok, vasutasok elbo-
csátása 1919 elejétől vált egyre tömegesebbé. Míg a magyar kormány arra 
törekedett, hogy a békekötésig fenntartsa a terület közigazgatásának magyar 
jellegét, a jugoszláv kormányt az id őközben megkezdődő  béketárgyalások 
viszont arra inspirálták, hogy a katonai megszállást a gazdasági és közigazgatási 
pozíciók birtokbavételével er ősítse meg. A tisztviselői kar elbocsátását a h ű -
ségeskü megtagadásával lehetett indokolni. Az SzHSz Királyságban két alka-
lommal követelték meg a h űségesküt. Először 1918 novemberében, közvetle-
nül a terület katonai megszállása utána regionális kormányra, a Nemzeti 
Igazgatóságra kellett felesküdni, pár évvel kés őbb pedig az 1921-es alkotmány-
ra és a királyra. A Nemzeti Igazgatóság 1919. január 2-i rendelete értelmében 
az eskü letétele nem érintette a tisztvisel ők állampolgári hovatartozását, de' 
annak megtagadása azonnali elbocsátással járt. 

A Nemzeti Igazgatóság, olvashatjuk az említett határozatban, „nem gördít 
akadályt" az elbocsátottak Magyarországra történ ő  átköltözése elé, de „nem 
garantálja, hogy a katonai parancsnoksága katonai érdekek szempontjából, 
forgalmi okokra hivatkozva a legfontosabb személyi szükségleteken kívül túlmen ő  
szállításokat is engedélyezni fog ". 10  A gyakorlatban ez azt jelentette — amint azt 
a zombori, a h űségesküt kollektíven megtagadó 58 vármegyei tisztvisel ő  esete 
is bizonyította —, úgy dobták át őket a határon, hogy még a legszükségesebb 
ingóságaikat sem vihették magukkal. 11  

Külön történet a MÁV 1500 vasutasának elbocsátása. A vasutak 1920 
elejéig valóságos corpus separatumot képeztek a Délvidéken. A fegyverszüneti 
egyezmény értelmében a szabadkai vasúti igazgatóság területén szolgálatot 
teljesítő  vasutasok 1920 januárjáig a magyar állam alkalmazottai maradtak, 
fizetésüket is Budapestr ő l kapták; a szerb hatóságok a vasút bevételeit a magyar 
államkasszába fizették be, kinevezésekr ő l, elő léptetésekrő l továbbra is a Ma- 
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gyar Államvasutak vezet ő i döntöttek. A magyar kormány és a különféle irre-
denta szervezetek Délvidékkel történ ő  kapcsolattartásának egyik fontos bázi-
sát a megszállt területeken szolgálatot teljesít ő  vasutasok képezték. A vasuta-
sokat átvevő  jugoszláv állam toleranciája akkor csökkent a minimálisra, amikor  

a szabadkai vasúti igazgatóság magyar vasutasai is — tiltakozva a készül б  
igazságtalan békeszerzбdés ellen — csatlakoztak az országos vasutassztrájkhoz. 
A szerb sajtó hol irredentának, hol kommunistának min ősítette a sztrájkot, 
és azt Sándor régens úgy törte le, hogy két hónapos katonai szolgálatra hívta 
be országosan a vasutasokat, ami a szabadkai igazgatóság területén mintegy 
kétezer magyar vasutast érintett. 

Sajátos hátterét képezte a szabadkai behívásoknak a helyi rend őrlaktanya 
elleni támadás, amelynek két szerb rend ő r esett áldozatául. A volt szabadkai 
magyar rendőrkapitánynak a magyar belügyminiszterhez intézett korabeli je  

lentése szerint a támadást az váltotta ki, hogy a régi rend őrségi állomány helyét  
„szerb és bunyevác söpredék, analfabéta elemek" foglalták el, akik „inzultálták,  
ok nélkül tartóztatták le a magyarokat, gyakran félholtra verték őket". A szerbek 
által megszállt Szabadkán „a magyarság helyzete a megszállás napja óta foko-
zatosan súlyosbodott, s már folyó év [1921] április hó folyamán a megszálló 
csapatok, valamint a szerbek által kreált városi szláv hatóság részéről céltuda-
tosan kifejtett hallatlan erőszakosságok következtében szinte elviselhetetlenné 
vált, s jelenleg fékeveszett terror uralkodik. A »Socol« egyesületnek szabadkai 
szláv elemekb ől összeverődött tagjai katonai támogatással tüntető  felvonulásokat 
rendeznek, s ily tüntetések alkalmával »vesszenek a magyarok« kiáltások mellett 
a magyar kereskedők kirakatait beverik, minden keresked őt, vendéglőst kénysze-
rítenek arra, hogy táblát függesszen ki a következ ő  tartalmú felírással: »beszéljétek 
a mi nyelvünket«. Ugyanilyen feliratokkal látták el a villamoskocsikat is. Újabban 
pedig az utcák magyar tábláit pusztítják el, s helyükbe szerb táblákat szerb utca-
elnevezéssel helyeznek el. Így az elmúlt napokban többek között a Kossuth utcát 
elnevezték Sándor régens utcának. A város képe visszatükrözi a balkáni megszál-
lók h ű  képmását, mindenütt piszok, rendetlenség, s Szabadka mai küls ő  képe 
inkább emlékeztet Üszkübre, mint egy szépen fejl ődésnek indult magyar vidéki 
városra"— írta a főkapitány. A rend őrlaktanya elleni támadás során több száz. 
szabadkai magyart tartóztattak le, akik közül például Bács Béla helyi földbir-
tokos nem bírta a kihallgatás során elszenvedett ütlegelést, és kiugrott a 
városháza emeleti ablakából. Halálugrásának a jelentést író volt városi rend-
ő rfбkapitány szemtanúja volt. 12  

A jugoszláviai menekültek, kiutasítottak és optáltak létszámára vonatko-
zóan meglehetősen eltérő  adatok állnak rendelkezésünkre. A külügyminisz-
térium békeel őkészítő  osztályának a második világháború utáni egyik jelentése 
szerint 1918 és 1921 között 39 272 fő  menekült, optált vagy települt át Ma- 
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gyarország területére. Az Országos Menekültügyi Hivatal kimutatása szerint, 
mint már utaltunk rá, 1918 és 1924 között 44 903 magyar hagyta el Jugoszláviát. 
A legtöbben 1919-ben (19 239) és 1920-ban jöttek át (10 551), 1924-ben már 
csak 385-en hagyták cl a délszláv állam területét. 13  Társadalmi összetételükre 
vonatkozóan sajnos nem rendelkezünk részletes adatokkal, de mint láttuk, 
szinte kizárólag a középosztály tagjai választották a menekülés és átköltözés 
különféle formáit, illetve az új állam hatáságai is őket toloncolták át a határon. 

A társadalmi felemelkedésnek az állami bürokráciához köt ődő  eddigi csa-
tornái teljesen eltorlaszolódtak, s mint láttuk, a legérzékenyebb veszteség 
éppen ezt, a korábban a magyar államhoz köt ődő  középréteget érte. Az új 
állam, annak ellenére, hogy nem rendelkezett elegend ő  számú képzett köz-
igazgatási tisztvisel ővel, nem tartott igényt a régi állam közigazgatásban jártas 
tisztviselői karára, és — különösen a húszas években — gondolkodás nélkül 
megszabadult ettő l a rétegtő l. Úgy tűnik, hogy az „elcsatoltak nemzedékének" 
középrétegei közül elsősorban a mobilabb, piacképesebb ügyvédek és orvosok 
tudták megőrizni a korábbi társadalmi pozícióikat, ők lettek az els ő , politikai-
lag is aktivizálható rétege a délvidéki kisebbségi társadalomnak. A magyarság 
kisebbségi alapon történő  politikai aktivizálódása, aMagyar Párt 1922-ben 
történt megalakulása egyúttal azt is jelentette, hogy a határváltozás ellenére 
sem szűnt meg a politikailag aktív középréteg Budapestt ő l való anyagi függése. 
A harmincas évek elejéig, közepéig tényszer űen kimutathatóa magyar kor-
mány kisebbségi vezet őknek nyújtott rendszeres anyagi támogatása. 14  Ilyen 
értelemben a kisebbség csak nagyon lassan és nagyon esetlegesen tudta kiépí-
teni belgrádi kapcsolatait. A fels ő fokú végzettséget szerzett magyar fiatalok 
stratégiája, mint látni fogjuk, azt mutatja, hogy a kisebbségen belül nem alakult 
ki egy újabb, a jugoszláv államhoz kötődő  úri rend, köztisztvisel бi kar, a 
kisebbség mobilitásának fő  célpontjává az egyházi és a piacképes (ügyvédi, 
orvosi, gyógyszerészi) pályák váltak. 

A vajdasági városok közül a legdinamikusabban Újvidék lakossága emel-
kedett, amely az impériumváltáskor Szabadka utána második legnagyobb 
délvidéki város volt. Közigazgatási központtá válása (1929-ben a Duna bánság 
központja lett) újabb lökést adott Újvidék fejl ődésének. Szabadka lakossága 
1921-ben 90 961, Újvidéké pedig mindössze 39122 f ő  volt. 1921 és 1931 között 
azonban Újvidék lakossága 44,6%-kal (!) növekedett, és csaknem elérte a 64 
ezer fő t, miközben Szabadka lakossága éppen csak 100 ezer felé emelkedett. 15  

Ezzel párhuzamosan folyamatosan csökkent a délvidéki városok lakosságán 
belül a magyarok részaránya. 1918 el ő tt a bánáti városok (Kikinda, Becskerék, 
Pancsova, Versec, Fehértemplom) egyikében sem volt magyar többség, ará- 
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nyuk azonban, hasonlóan a németek összlakosságon belüli arányához, a szlávok  
javára folyamatosan csökkent. A Bánát legnagyobb városának, Becskeréknek  
például 1910-ben 35,2%-a volt magyar, 26,2%-a német és 36,4%-a szláv;  
1931-re ugyanezek az arányok 27,9, 24,9, illetve 45,7%-ra módosultak. Leg-
drasztikusabban a korábban vármegyei székhely Zombor magyar lakossága  
csökkent, itt részaránya az 1910-es 32,9%-ról 1931-re 18,1%-ra változott. Az  
impériumváltás elő tt még magyar többség ű  (58,7%) Szabadkán a magyarok.  
részaránya 41,4%-ra csökkent, de a csaknem színtiszta magyar (91,8%) Zentán  
belül is tíz százalékkal csökkent a magyarok részaránya. A „szerb Athénként"  
számon tartott Újvidéken 1918 el ő tt a magyarok részaránya mindössze 39,7%  
volt, amely 1931-re 27%-ra csökkent. 1 б  Ez egyrészt a nagyarányú szláv bete-
lepülésnek, aMagyarországra történ ő  kitelepüléseknek, valamint a magyar  
szakmunkásréteg — főként Belgrádba és Zágrábba való —elvándorlásával  
hozható összefüggésbe. Az eredeti lakhelyérő l elköltözött magyarok 90%-a  
volt szakmunkás. 17  

A középosztályának jelent ős részét — az impériumváltás következtében —
elvesztő  magyar társadalom regenerálódása nem volt egyszer ű . Mint már  
említettük, a középosztály újratermel ődésének a közigazgatási csatornái tel-
jesen elzáródtak el ő le. A rendelkezésünkre álló adatok azt mutatják, hogy  a 
tudásalapú, az értelmiségi középosztályba történ ő  felemelkedés volta jugoszláviai  
magyarok számára a leginkább járható út. Zágráb, Belgrád és Szabadka egye-
temein, fő iskoláin a terület visszacsatolásáig, azaz 1941-ig 500 magyar fiatal  
szerzett diplomát, tehát a jugoszláviai magyarság durván egy ezreléke. Sághy  
Györgynek (aki a Zágrábi Magyar Egyetemi Hallgatók kulturális egyesületé-
nek az elnöke volt) a magyar kormány számára készített statisztikája szerint  
1924 és 1937 között a zágrábi egyetemen a magyar diákok közül75 katolikus,  
lelkész, 60 jogász, 52 gyógyszerész, 22 orvos, 10 tanár, 6 mérnök, 1 vegyész és  
1 állatorvos végzett, míg Belgrádban 10 tanár, 8 orvos és 7 mérnök, külföldön  
pedig 15 református lelkész szerzett diplomát. Az értelmiségi középosztály  
magyarországi szerkezetéhez képest a Délvidéken felt űnő  a papi hivatást  
választók és a gyógyszerészdiplomát szerz ők magas százaléka, valamint az,  
hogy csak ezt követi a jogi, orvosi, tanári, mérnöki diplomások aránya. Akár-
csak Magyarországon, itt is felt űnő  a közgazdák hiánya. 18  Ugyancsak Sághy  
adatai szerint a zágrábi egyetemre az 1938/39. tanévre beiratkozott 17 300  
hallgatóból mintegy 300 lehetett magyar. Ha a Jugoszlávia egyéb egyetemeire  
beiratkozott hallgatók létszámát száznak vesszük, és hozzáadjuk a zágrábi  
magyar egyetemisták létszámához, akkor könnyen kiszámítható, hogy  a 
465 800 fđs jugoszláviai magyarság esetében a harmincas évek végén 1164  
magyar lakosra jutott egy egyetemi, f őiskolai hallgató. Ugyanez az arány  
Magyarországon ekkor már 759 volt.19  
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A hosszas huzavona után végül is a nem Szabadkán, hanem Belgrádban, a 
belgrádi tanítóképz ő  tagozataként 1932-ben megnyílt magyar tanítóképz ő  vált 
a magyar értelmiség utánpótlásának talán legszámottev őbb intézményévé. Az 
itt végzett, zömmel szegényebb rétegekb ő l származó magyar tanítók létszámát 
forrásaink 250-300 közé teszik. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy egyrészt a 
tanítóképző  korántsem tudta pótolnia tanítói kart 1918 után ért hatalmas 
veszteségeket, másrészt a délvidéki magyar értelmiség 1918 után végzett új 
generációjának csaknem felét a tanítók tették ki. 20  (Mint már utaltunk rá, az 
1832 magyar elemi iskolai tanítóból 1923-ban már csak 650-en folytatták 
tevékenységüket.) Ily módon, hasonlóan az anyaországi helyzethez, a délvidéki 
magyar értelmiség jelent ős hányada sem keresete, sem végzettsége alapján —
továbbá azért, mert zömmel n ő  volt — nem tartozott a középosztályhoz. 

A kreatív középosztályhoz tartozott a tényleges létszámánál j бval nagyobb 
szellemi, kulturális befolyással bíró újságírógárda, amelynek létszámáról szin-
tén nincsenek pontos adataink. E réteg súlyát annak alapján becsülhetjük fel,. 
hogy a harmincas évek elején a jugoszláv minisztertanács sajtóirodájának 
felmérése szerint 5 magyar nyelv ű  napilap, 11 magyar nyelv ű  hetilap és 13 
időszaki kiadvány jelent meg az országban. 21  A zsidó és keresztény középosz-
tály közötti feszültségek is els ősorban ezen a területen, és — például — kevésbé 
az ügyvédek körében figyelhet ő  meg. 

1918 és 1941 között tehát a délvidéki magyar társadalomra a leger ő teljesebb 
hatást nem a természetes gazdasági, kulturális folyamatok, hanem a határvál-
tozás által elő idézett erőszakos politikai hatások és beavatkozások gyakorol-
ták, s mivel középosztálya korábban túlságosan is a magyar államhoz köt ődött, 
az impériumváltáskor hangsúlyozottan kiszolgáltatott volt. Az új állam hirte-
len és radikálisan fosztotta meg ezt a társadalmat az eddigi, jórészt földhöz, 
államapparátushoz kötődő  felső -, illetve középrétegeit ő l, úri középosztályától. 
Történt mindez egy olyan országban, amely történelmi hagyományai miatt 
büszke volt arra, hogy a társadalmat nem szabdalták éles szociális különbségek, 
és mentes volta cím- és rangkórságtól. Arról nem is szólva, hogy a délszláv 
állam —Magyarországhoz viszonyítva jóval elmaradottabb — gazdasági lehet ő -
ségei eleve sz űkre szabták az államhoz köt ődő  felemelkedés lehetőségeit, és 
a kisebbségeket tudatosan is kirekesztették a jugoszláv államhoz f űződő ,. 
politikai megbízhatóság révén kiaknázható gazdasági lehet őségekből. A tu-
dáshoz, iskolai végzettséghez köt ődő  pályák váltak a kisebbségi magyar társa-
dalom mobilitásának legfontosabb célpontjává, az iskoláztatás stratégiai je-
lentőségűvé vált. A középosztály „újratermel ődésének" lehetőségeit a 
délvidéki, kisebbségi magyar társadalom alapvetően kis- és szegényparaszti, a 
társadalmi modernizáció, mobilitás szempontjából gyenge dinamikával ren- 
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delkező  széles rétegei eleve komoly korlátok közé szorították, s akkor még az 
egyéb, az új állam által mesterségesen felállított akadályokról nem is szóltunk. 

Osszefoglalva, az 1918-as els ő  impériumváltás utána jugoszláviai magyar 
kisebbség történelmi középosztálya nem semmisült meg teljesen, azonban 
jelentősen meggyengült. A mezőgazdaságból élő  népesség beszorulta tradi-
cionális gazdálkodás — megújulni képtelen — keretei közé, társadalmon belüli 
aránya egyébként is alig változott. A jórészt kisipari szakmunkásréteg tudása 
hirtelen felértékel ődött, Jugoszlávia bármely pontján piacképes volt, és jórészt 
elvándorolta fővárosba. A társadalmi hierarchia legalján helyet foglaló magyar 
agrárszegénység pedig kiszorult mindenféle társadalmi felemelkedés lehet ő -
ségébő l. Nem volt elérhető  számára sem az iskoláztatás, sem a vagyonosodás, 
sem pedig a városokba való áramlás okozta tömeges mobilitás. 

1944 és 1947 között a fent vázolt folyamatoknál jóval radikálisabb állami,  
politikai impulzusok értéka magyar kisebbségi társadalmat, amelyek követ-
keztében szinte teljesen elvesztette nemcsak a gazdálkodáshoz, iparhoz, de  a 
kultúrához és általában a szellemi tevékenység egyéb szféráihoz köt ődő , az  
elsó impériumváltás során már amúgy is jelent ősen legyengített régi közép-
osztályát, valamint a 20-as, 30-as években létrejött tudásalapú, új középrétegét.  
Ekkor csaknem kétszer annyian voltak kénytelenek elhagyni Jugoszláviát mint  
1918 után, a menekültek, kiutasítottak és kitoloncoltak létszáma csaknem  
elérte a 85 000-et (84 800 fб). 22  Egyes becslések szerint ötezren, mások szerint  
akár negyvenezren is áldozatul estek a bevonuló partizánok bosszújának. 23 . 
Lényegében két réteg maradt „állva", két rétegb ő l tevбdött össze a negyvenes  
évek közepén a falusi délvidéki magyar kisebbségi társadalom dönt ő  többsége:  
a mezőgazdaságból élő  régi, és a földosztás révén létrehozott új, kisbirtokos  
rétegbő l. E nagyon is egysíkú társadalmi tagolódás egyöntet űségét lényegében  
csak a meglehetősen vékony, a kispolgári léthez közelálló magyar szakmun-
kásréteg és a riadt városi kisegzisztenciák törték meg. A középrétegek repre-
zentációja statisztikailag elhanyagolható mértékre zsugorodott.  
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AZ ETNIKAI KÖZÖSSÉGEK HELYZETÉNEK  
ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁST  

KÖVETŐEN  

HÓDI SÁNDOR  

ELŐZETES GONDOLATOK  

1990 körül nagyot fordulta világ, amely új távlatokat és lehet бségeket  
nyitott meg a térség népei számára, másrészt új kihívásokat és veszélyeket  
idézett fel. A társadalmi-gazdasági válság elmélyülésével, az államháztartás  
hiánya miatt, mind kevesebb pénz jutott az, oktatásra, m űvelődésre, ami  
nemzetiségi, vallási és egyéb ellentétek kiélez ődéséhez, vezetett. Sorra születtek  
a nyelvhasználatot és a magryar nyelv ű  művelődést sújtó törvények, a kisebb-
ségeket sújtó különféle rendelkezések. A szemben álló felek közötti küzdelem  
csendben, békésen a fölszín alatti mélyben folyik, ezek a konfliktusok azonban  
bármikor felforrósodhatnak, t űzfészekké alakulhatnak, ahogyan azt Jugoszlá-
via széthullásának az esete példázza.  

Hiba volna szemet hunyni s meddő  kísérlet volna letagadni az etnikai  
közösségek közötti mélyül ő  ellentéteket. A túltengő  nacionalizmus, amely  a 
XX. században járványként fert őzte meg az egész földgolyót, s nagy szerepet  
játszott az I. és II. világháború elő idézésében, ma is gerjeszti ezeket az ellen-
téteket. De nem lehet mindent a nacionalizmusnak, a belátás hiányának, a  
feudális múlt örökségének a számlájára írni. Az er ős állami centralizációval,  
a helyi önkormányzatok háttérbe szorításával, az etnikai arányok er őszakos  
megváltoztatásával, más népek jogfosztásával, a kisebbségek kiüldözésével  
vagy beolvasztásával stb., a nemzetiségi ellentétek mindennapjaink részét  
képezik, amelyeket b űn volna takargatni és elhallgatni. Nem véletlen, hogy a  
legsúlyosabb nemzetiségi ellentétek a Balkánon és a Kárpát-medencében  
jelentkeznek, hiszen sehol sem hiányzik annyira a készség a nemzetiségi kérdés  
tanulmányozására, az ellentétek megoldásmódjának a keresésére, mint itt.  
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Sajnos, az uralkodó politikai köröknek még mindig nem érdekük az ellentétek 
feloldása és felszámolása, a kérdéssel foglalkozó kutatóknak azonban nem 
lehet más dolguk, mint az ellentétek természetének felderítése, és a megol-
dások keresése az etnikai feszültségek csökkentésére. 

HOGYAN ÉRTÉKELIK SAJÁT ETNIKAI KÖZÖSSÉGÜK 
HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁT AZ EMBEREK 

A MAROS—TISZA-RÉGIÓBAN? 

— Hogyan alakult saját etnikai közösségének a helyzete 1989 óta az iskolaügy, 
az anyanyelvhasználat, a kulturális élet, a gazdasági élet és az emberi szabadság-
jogok területén? Romlott? Nem változott? Javult? — tettük fel a kérdést az 
ankétban részt vev ő, összesen 1230 személynek. 

Lássuk előbb az 1997. évi régiókutatás eredményeit, majd vessük össze 
ezeket az adatokat a 2000-2001-ben megismételt vajdasági felmérés eredmé 
nyeivel. 

N=907 

A saját etnikai közösség helyzetének értékelése a régió szintjén 

romlott 
nem 

változott javult e 	éb 
N % N % N % N 1 % 

az iskolaügy 
területén 280 31 341 38 153 17 133 14 
az anyanyelvhasználat 
területén 184 20 483 53 151 17 89 10 
a kulturális élet területén 292 32 346 38 160 18 109 12 
a gazdasági élet területén 555 61 183 20 72 8 97 11 
az emberi szabadságjogok 
területén 224 25 351 39 240 26 92 10 
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3. ábra  

Az etnikai közösség helyzetének alakulására vonatkozó válaszok a régió 
népeinek a csalódottságára utalnak. A rendszerváltással az etnikai közösségek 
helyzete a korábbi állapotokhoz képest csaknem minden vizsgált mutató 
mentén romlott. A visszaesés különösen gazdasági és kulturális téren szem-
betűnő : a válaszadók 61 százaléka véli úgy, hogy a gazdasági élet területén 
rosszabba helyzet, mint volt 1989 elő tt, 39 százaléka szerint nem változott, 8 
százaléka szerint jobb, 11 százalék pedig nem tudta eldönteni. 

A kulturális élet területén nem ilyen látványosa visszaesés, de azért jelent ős. 
A válaszadók 33 százaléka szerint saját etnikai közösségének a helyzete rom-
lott, 38 százalék szerint nem változott, 18 százalék szerint javult, 12 százalék 
pedig kitérő  választ adott, illetve nem válaszolt. 

Jelentós romlás figyelhet ő  meg az iskolaügy területén is. A megkérdezettek 
31 százaléka szerint rosszabba helyzet mint volt, 38 százaléka szerint nem 
változott, 17 százaléka szerint javult, 14 százalék pedig nem nyilvánított 
véleményt. 

Az anyanyelvhasználatot illet ően a válaszadók több mint fele, 53 százaléka 
úgy véli, hogy a helyzet nem változott, 20 százaléka szerint romlott, 17 
százaléka szerint javult, 10 százaléka pedig nem tudott vagy nem akart a 
kérdésre válaszolni. 
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Az emberi szabadságjogok területén sem számolhatunk be pozitív válto-
zásról, nagyjából ugyanannyian (25 százalék) válaszolták azt, hogy a helyzet 
romlott, mint amennyien (26 százalék) az ellenkez őjét állították, 39 százaleka 
szerint a helyzet nem változott, 10 százaléka pedig nem tudotta kérdésben 
állást foglalni. 

A fentebb ismertetett eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a rendszer-
váltás az etnikai közösségek szempontjából korántsem orvosolta a vélhet ően 
korábban is meglévő  bajokat, hanem inkább súlyosbította azokat. Függetlenül 
attól, hogy a válaszadók véleménye mennyire pontos és tárgyilagos, azaz 
mennyire felel meg az objektív valóságnak, maga az a körülmény, hogy a 
megkérdezettek többsége csalódottságának ad hangot, s úgy érzi, hogy etnikai 
közösségének a helyzete romlott, etnikai konfliktusok veszélyére utal. 

Bizonyára sokkal árnyaltabbá válik ez a kép, ha a régió egészére vonatkozó 
adatokat lebontjuk etnikai csoportokra, vagyis megnézzük, hogy konkrétan az 
egyes népek hogyan vélekednek közösségük helyzetének alakulásáról. Lássuk 
először a magyarokat. 

N=474 

Hogyan értékelik a magyarok saját etnikai helyzetük alakulását? 

romlott 
nem 

változott javult egyéb 
N % N % N % N % 

az iskolaügy 
területén 153 32 147 31 91 19 83 18 
az anyanyelvhasználat 
területén 115 24 210 44 95 20 54 12 
a kulturális élet területén 156 33 161 34 84 18 73 15 
a gazdasági élet területén 273 58 87 18 49 10 65 14 
az emberi szabadságjogok 
területén 131 28 150 32 134 28 59 12 

A magyarok többsége úgy látja, hogy nemzeti közösségének a helyzete 
minden szinten romlott. A romlása gazdasági élet területén a legkifejezettebb: 
a megkérdezettek 58 százaléka vélekedik így, 18 százaléka szerint nem válto-
zott, 10 százaléka szerint javult, 14 százalék pedig nem válaszolt. 
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6. ábra 

A megkérdezett magyarok egyharmada (33%) azon a véleményen van, hogy 
saját etnikai közösségének a helyzete kulturális téren is romlott, egyharmaduk 
(34%) szerint nem változott, 18 százaléka szerint javult, 15 százalék pedig 
nem nyilatkozott. 

Hasonló a helyzet az iskolaügry területén is. A válaszolók 32 százaléka 
szerint romlott, 31 százaléka úgy vélte, hogy nem változott, 19 százaléka szerint 
javult, 18 százalék nem tudotta kérdésben állást foglalni. 

A megkérdezettek 24 százaléka szerint a helyzet az anyanyelvhasználat 
terén is romlott, szemben azzal a 20 százalékkal, akik szerint javult, a többség 
viszont — 44 százalék — azon a véleményen van, hogy a helyzet nem változott, 
12 százalék pedig nem válaszolt. 

A rendszerváltással tulajdonképpen az emberi szabadságjogok területén 
sem történt elő relépés. A megkérdezettek 32 százaléka szerint a helyzet nem-
változott, 28 százalék szerint romlott, 28 százalék szerint javult, 12 százalék 
nem válaszolt. A válaszadók véleménye felettébb elgondolkodtató, hiszen 1989 
elő tt a térség mindhárom országában kommunista diktatúra volt, s ahhoz 
képest az emberi szabadságjogok területén tíz év után sem látnak az emberek 
jelentős elmozdulást. 
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N=136 

Hogyan értékelik a románok saját etnikai helyzetük alakulását?  

romlott nem változott javult egyéb  
N %  N % N % N % 

az iskolaügy területén 17 13 69 51 36 26 14 10  
az anyanyelvhasználat  
területén 3 2 96 71 26 19 11 8  
a kulturális élet területén 17 13 79 58 32 24 8 5  
a gazdasági élet területén 72 53 44 32 15 11 5 4  
az emberi  
szabadságjogok területén 0 0 57 42 74 54 5 4  

Ellentétben a magryarokkal, a románok a változásokat illet ően derűlátóak. 
Igaz, a megkérdezettek többsége azon a véleményen van, hogy a rendszerváltást 
követően az élet mit sem változott, a másként véleked ők között azonban 

7. ábra  
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túlsúlyban vannak azok, akik szerint a helyzet — a gazdasági életet kivéve —  

minden területen inkább javult, mint rosszabbodott. 
A legkedvezőbb változás az emberi szabadságjogok területén figyelhet ő  

meg. A megkérdezett гománok közül nem akadt senki, aki a helyzet rosszab-
bodására panaszkodott volna: 42 százalékuk szerint a helyzet nem változott, 
54 százalékuk szerint viszont javult, és a kérdésre csak 4 százalékuk nem 
válaszolt. Hasonlóan pozitív a kép az anyanyelvhasználatot illet ően is: a 
válaszadók 2 százaléka panaszkodott a helyzet romlására, 71 százaléka szerint 
nem változott, 19 százalék szerint javult, 8 százalékuk nem válaszolt. 

N=104 

Hogyan értékelik a szerbek saját etnikai helyzetük alakulását?  

romlott nem változott javult 
N 

egyéb  
%  N % N % N % 

az iskolaügy területén 41 39 50 48 7 7 6 6  
az anyanyelvhasználat  
területén 37 36 53 51 8 7 6 6  
a kulturális élet területén 51 49 38 36 9 9 6 6  
a gazdasági élet területén 75 72 22 21 1 1 6 6  
az emberi  
szabadságjogok területén 58 56 32 31 6 7 6 6  

A szerbek a magyaroknál is borúlátóbbak. Válaszaik alapján úgy t űnik, 
hogy ők a rendszerváltás legnagyobb vesztesei, hiszen mindössze 1-9 százalék 
között van azoknak az aránya, akik szerint a helyzet bármely téren javult volna. 
Annál többen állítják azt, hogy a helyzet, bár különböz ő  mértékben, de minden 
szinten romlott. A romlást illetően a következő  sorrendet kapjuk: a legtöbben 
(72 százalék), a gazdasági élet romlására panaszkodtak, utána az emberi 
szabadságjogok hiányára (56 százalék), majd a kulturális élet hanyatlására 
(49 százalék), és végül az iskolaügy romlására (49 százalék). A románokhoz 
viszonyítva a szerbek körében csökkent azoknak a száma, akik szerint a helyzet 
nem változott. 
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A  saj"at etnikai  közёsség helyzetének: értékefése a kulturális  
élet területén (%)  

nem változott 	javult 	egyéb válasz  

8. ábra  
N=134  

Hogyan értékelik a szlovákok saját etnikai helyzetük alakulását?  

romlott nem változott javult 
N 

egyéb  
%  N % N % N % 

az iskolaügy területén 36 27 56 42 18 13 24 18  
az anyanyelvhasználat  
területén 9 7 93 69 19 14 13 10  
a kulturális élet területén 35 26 54 40 29 22 16 12  
a gazdasági élet területén 93 69 23 17 2 2 16 12  
az emberi  
szabadságjogok területén 4 3 95 71 18 13 17 13  

A szlovákok többsége úgy véli, hogy etnikai közösségük helyzete nem 
változott, illetve inkább romlott, mint javult. A szlovákok között is a gazdasági 
helyzet r©mlására hivatkoznak legtöbben — 69 százalékuk, 17 százalékuk szerint 
a helyzet nem változott, és mindössze 2 százalékuk állította azt, hogy a 
gazdasági élet javult. Az iskolaügyet és a kulturális életet illet бen néhány 
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romlott' 	° nem váltazofit 	javult 	egyéb válasz  
9. ábra  

százalékkal többen vannak azok, akik szerint a helyzet romlott, mint akik  a 
javulás mellett foglaltak állást. Meg kell jegyeznünk, hogy a szlovákok között  
volta legmagasabb azoknak a száma (10-18 százalék), akik az etnikai helyzet  
értékelésére vonatkozó kérdéseinkre nem válaszoltak.  

N=54  

Hogyan értékelik a cigányok saját etnikai helyzetük alakulását?  

romlott nem változott javult 
N 

egyéb 
%  N % N % N % 

az iskolaügy területén 32 59 17 32 0 0 5 9 
az anyanyelvhasználat 
területén 20 37 26 48 3 6 5 9 
a kulturális élet területén 32 59 14 26 3 6 5 9 
a gazdasági élet területén 41 76 7 13 1 2 5 9 
az emberi 
szabadságjogok területén 31 57 16 30 2 4 5 9 
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10. ábra  

A cigányok szerint a romák helyzete a rendszerváltást követ ően az élet  
minden területén romlott. A romlás a cigányság esetében is gazdasági téren  
a legkifejezettebb. A megkérdezettek 76 százaléka szerint rosszabb a cigányok  
helyzete, mint 1989 elő tt volt, 13 százaléka szerint nem változott, és mindössze  
2 százaléka vélte úgy, hogy a gazdasági helyzetük javult. A válaszolók 59.  
százaléka szerint a cigányság helyzete romlott az iskolaügy területén is, 32  
százaléka szerint nem változott, és nem volt közöttük senki, aki szerint  a 
helyzet bármely csekély mértékben javult volna. Ugyanennyien (59%) állítot-
ták azt, hogy az életük kulturális téren is romlott, 26 százalékuk szerint nem  
változott, és csak 6 százalékuk állította azt, hogy a helyzet ezen a téren javult.  
A megkérdezett cigányok több mint fele, 57 százaléka állította azt, hogy  a 
romák helyzete az emberi szabadságjogok területén is romlott, 30 százalékuk  
szerint nem változott, és csak 4 százalékuk szerint javult. A válaszolók 37  
százaléka szerint a cigányság helyzete az anyanyelvhasználat területén is rom-
lott, ennél valamelyest többen, 48 százalékuk vélte úgy, hogy a helyzet nem  
változott, 6 százalékuk szerint pedig javult. A megkérdezett cigányok 9 szá-
zaléka egyik kérdésben sem tudott véleményt nyilvánítani.  
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VAJDASÁGI HELYZET A 2000. OKTÓBERI 
FORDULAT UTÁN 

A projektum keretében lehet őségünk volt arra, hogy a Vajdaságra vonat-
kozóan összevessük az eredményeket a 2000. októberi fordulat el őtti és utáni 
időszakra vonatkozó helyzetértékelést. Az adatok összevetéséb ő l az derül ki, 
hogy a csalódottság 2000-2001-ben az 1997-es állapotokhoz képest fokozódott. 
A megkérdezettek között 10 százalékot sem éri el azoknak az aránya, akik 
szerint az élet (a rendszerváltást, majd az októberi fordulatot követ ően) 
bármely téren javult volna. Annál többen vannak azok, akik szerint a helyzet 
minden szinten romlott az iskolaügytó) az emberi szabadságjogokig. A helyzet 
romlása terén a sorrend a következ ő : gazdasági élet 75, iskolaügy 52, emberi 
szabadságjogok 50, kulturális élet 46, anyanyelvhasználat 37 százalék. 

N=624 

A saját etnikai közösség helyzetének értékelése a Vajdaságban 2000-ben 

romlott nem változott javult e. éb 
N % N % N % N % 

az iskolaügy területén 164 52 129 40 10 3 15 5 
az anyanyelvhasználat 
területén 118 37 171 54 13 4 16 5 
a kulturális élet területén 147 46 128 40 29 9 14 5 
a gazdasági élet területén 238 75 57 18 8 2 15 5 
az emberi 
szabadságjogok területén 160 50 130 40 14 5 14 5 
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11. ábra  

A  ša  

30  

nem  Sváitoгott 	j auutt  

Ez a nagyfokú csalódottság magyarázatul szolgála 2002. évi sikertelen  
szerbiai elnökválasztásokra. Amíg a politika nem kínál elfogadható alternatí-
vát a polgárok számára, továbbra is számolni lehet a választások bojkottálá-
sával.  

Figyelemre méltó körülmény, hogy az ankét résztvev ő i az emberi szabad-
ságjogok területén sem számoltak be pozitív változásokról. A válaszadók 50  
százaléka szerint a helyzet az októberi fordulatot követ ően a korábbi dikta-
túrához képest is romlott. A gazdasági helyzetr ő l még rosszabb véleménnyel  
vannak, a megkérdezettek 75 százaléka szerint romlott, 18 százalék szerint  
nem változott, és csak 2 százalékuk szerint javult.  

Az adatok fenti értékelése egyaránt tartalmazza a szerbek és magyarok  
válaszait, ami az esetleges etnikai különbségeket egybemossa. Az etnikai  
különbségek tisztánlátása érdekében célszer ű  külön elemzés tárgyává tenni  a 
szerbek és a magyarok válaszait. Milyen hasonlóságok és különbségek figyel-
hetők meg a két etnikai csoport között saját helyzetük megítélésében az élet  
különböző  területein?  
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N=161 

Hogyan értékelik helyzetük alakulását a vajdasági magyarok 2000-ben? 

romlott nem változott javult 
N 

egyéb 
% N % N % N % 

az iskolaügy területén 117 73 40 25 3 2 1 1 
az anyanyelvhasználat 
területén 92 57 62 39 4 2 3 2 
a kulturális élet területén 92 57 51 32 16 10 2 1 
a gazdasági élet területén 146 91 9 6 4 2 2 1 
az emberi 
szabadságjogok területén 102 63 51 32 6 4 2 1 

12. ábra 

Ami a magyarokat illeti, többségük azon a véleményen van, hogy helyzetük 
az élet minden területén romlott, egyharmaduk szerint nem változott. A 
negatív válaszok aránya az egyes területekre vonatkozóan a következ őképpen 
oszlik meg: az iskolaügy területén 73, az anyanyelvhasználat és a kulturális 
élet területén 57-57, a gazdasági élet területén 91, az emberi szabadságjogok 
területén 63 százalék. Javulásról szinte senki sem beszél, a pozitív vélemények 
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2 százalék körül mozognak, ami alatta marad a statisztikai hibahatárnak. Más  

szóval a megkérdezett magryarok közül senki sem lát semmiféle javulást.  

Kivételt talán csak a kulturális élet jelent, amennyiben a válaszadók 10 szá-
zaléka úgy véli, hogy a helyzet valamelyest javult ezen a téren (talán a ma-
gyarországi támogatásoknak köszönhet бen?).  

N=134  

Hogyan értékelik helyzetük alakulását a vajdasági szerbek 2000-ben?  

romlott nem változott javult e 
N1 

10 

éb 
%  
7 

N % N % N % 
az iskolaügy területén 50 37 68 51 6 5 
az anyanyelvhasználat 
területén 44 33 73 54 5 4 12 9 
a kulturális élet területén 42 31 75 56 5 4 12 9 
a gazdasági élet területén 53 40 63 47 6 4 12 9 
az emberi 
szabadságjogok területén 87 65 36 27 1 1 10 7  

13. ábra  
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A felmérésben részt vev ő  szerbek a magyarokhoz viszonyítva saját etnikai 
közösségük helyzetét illet ően „mérsékeltebben borúlátóak", amennyiben hoz-
závető legesen „csak" egyharmaduk szerint romlotta helyzet, többségük sze-
rint viszont nem változott. A helyzet rosszabbodására vonatkozó válaszok az 
egyes területeket illet ően a következ őképpen oszlanak meg: iskolaügy 37, 
anyanyelvhasználat 33, kulturális élet 31, gardaság 40, emberi szabadságjogok 
65 százalék. Ami a helyzet javulására vonatkozó válaszok arányát illeti, az 1-5 
százalék között mozog. Ebben a vonatkozásban ami a kulturális életet (4) és 
az emberi szabadságjogokat illeti, a szerbek a magyaroknál is borúlátóbbak, 
kulturális téren 4, az emberi szabadságjogok területén viszont mindössze 1 
százalékuk lát javulást. 

A két etnikai csoport közötti különbség leginkább abban nyilvánul meg, 
hogy míg a magryarok többsége úgy látja, hogy a helyzet a korábbi állapotokhoz 
képest romlott, egyharmaduk szerint pedig változatlan, a szerbek többsége 
úgy véli, hogy a helyzet nem változott, egyharmaduk szerint viszont romlott. 
Ez az egyharmados véleménykülönbség a dolgok állását illet ően azonban „se 
nem oszt, se nem szoroz". A legfontosabb kérdésben ugyanis, nevezetesen, 
hogy az élet egyetlen területén sem látnak javulást, teljes megegyezés mutat-
kozik a vizsgálatban részt vev ő  szerbek és magyarok között. 

És még valami, amit talán itt szóvá kell tennünk. A vizsgálatban résztvev ők 
nemcsak a gazdasági helyzet romlását fájlalják, hanem az emberi szabadság-
jogok terén való pozitív változásokat is hiányolják. Az emberi szabadságjogok 
biztosítását illetően sem a szerbek, sem a magyarok (egry-két ember kivételével) 
nem látnak semmiféle javulást. Ellenkez ő leg, a magyarok 63, a szerbek 65 
százaléka szerint a helyzet ezen a téren csak romlott. Ez a nagyfokú elégedet-
lenség azt bizonyítja, hogy a jogállamiság tiszteletben tartása nem jellemz ő  az or-
szágra, amelyben általánossá válta törvénysért ő  magatartás. A súlyos szociális 
gondok mellett talán éppen ez a jogbizonytalanság fenyegeti legjobban a térség 
stabilitását és az egyes etnikai csoportok közötti kapcsolatok alakulását. 

Megjegyzés: A fenti írás részlet a nemzeti önismeret, a helyi identitás, a területi 
kötődés és az etnikumok közötti kapcsolatok vizsgálatával foglalkozó komplex kutatási 
anyagból. A felmérés a régió vegyes lakosságú településein —egy minden szempontból 
reprezentatív minta alapján — történt. A tanulmány az Arany János Közalapítvány 
támogatásával készült. 



FODOR ERZSÉBET MESÉI (II.)  

A VASORRÚ BÁBA  

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-ten-
geren is túl, az üveghegyeken meg innen. Volta világon egy szegény ember,  
ennek a szegény embernek száz fija vót. Egyszer azt mongya János az apjának:  
tuggya mit, édesapám, keressen nekünk ojan asszonyt, akinek száz lánya van,  
hogy elállhassunk szбgáni. Keresett is az apa, talátt is: a vasorrú bábát. Meg  
is egyeztek. Azt mongya a vasorrú bába: jó, csak külgye cl a fiúkat. Magába  
meg azt gondolta, hogy gyertek csak, majd ellátom én a bajotokat. Hazament  
az apa, és mongya a fijajinak. No, gyerekek, talátam egy asszonyt, akinek száz  
lánya van. A fiúk mingryán lóra is pattantak. Jánosa legkisebb, még egy vakarót  
meg egy kefét is tett a tarisznyába, hátha szükség lesz rá.  

Mentek, mendegéltek, öreg este lett, mire odaértek. Beköszöntek: jó  
estét, öreganyám, ihon-e, szolgálatot keresünk. Éppen jókor, mert nekem  
meg szükségem van rája. Bementek a szobába, vacsorához ültek. De János  
még az udvaron vót, mikor a lova súgja neki (mert János lova táltos csikó  
vót, és tudott beszéni) ha majd lefekszenek, akkora lányok feje fölé tegyék  
a kalapokat jobb fel ű , mert ha éfélkor kibújik a kulcslukon, a legényeknek  
mind levágja a nyakukat, a vasorrával. Ugy is tettek a legények. Mikor  a 

A szerkeszt ő  jegyzete: Nem elmondott, hanem leírt mesék Fodor Erzsébetéi. A meseleírás 
eredeti formájában Az arany alma című  meséjét közöljük 

A mesék nyelvi gondozását Farkas Zsuzsa végezte, tipológiai meghatározásukat pedigRaffai 
Judit készítette. A fényképeket és a reprodukciókat Németh Mátyás készítette. 
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lányok elaluttak, akkora kalapokat a lányok feje fölé rakták. Éfélkor a vasorrú  

bába kibújta kulcslukon, akkor kalapsorban vagdosott, így a saját lányai nyakát  

vágta el.  
Reggel korán János fölkeltette a bátyjait, és útnak indította őket, ő  leg-

utoljára maratt ott. Fölnyergelte a lovát, és odament a konyha elé, berúgatott 
a vasorrú bába ajtajába. No, vasorrú bába, v б t száz lányod, de nincs mán csak 
egy. Ekkora vasorrú bába kibújta kúcslukon, piszkafára, szemvonyóra és  

János után iramodott. De már majdnem a 16 farkát kapkotta a vasorrú bába.  

Akkor János eldobta a vakarót. Nagy kőfalak támadtak, mire a vasorrú bába  

azonát vánszorgott, akkorra János már jó messze járt. De már megint majdnem  

a ló farkát kapkotta. Akkor János eldobta a kefét, és s űrű  erdő  keletkezett.  
Mire a vasorrú bába azon átvánszorgott, akkorra János már túl vót a vasorrú  

bába határán. De itt már nem v б t neki hatalma — a vasorrú bábának. Hanem,  

János, csak azt az egyet mondd meg, hogy gyüssz-e még erre, vagy se. Lehet,  

hogy gyüvök, de lehet, hogy nem, nem tudom. 
János megint csak nem marathatott otthon, elát szógálni a Rücskös Ki-

rájhoz. Nyaka közé vette a rossz gebét, amejik a gané tetején fekütt. Vitte egy 
darabig. Nehéz vб t, letette. Megint vitte egy darabig, nehéz v бt, letette. Megint 
vitte egy darabig, nehéz vót, letette. Akkora ló megrázkódott, lett beldle 
aranysző rű  paripa. No, édes gazdám, űj rám. Ráüt, levette. Megint ráüt, megint 
levette. Megint ráüt, megint levitte. No, űj rám, édes gazdám, többet nem 
vetlek le, mert te is háromszor vettél le engemet. Hanem most úgy űj rajtam,  
hogy se ne tuggy, se ne láss, úgy űj rajtam, minta vas.  

Mentek, mendegéltek, egyszer csak János meglát egy arany hajszálat. Ugye,  

montam, édes gazdám, se ne tuggу, Si ne láss, úgy űj rajtam, minta vas. Most 
az is baj, ha fölvesszük, az is, ha nem, de azért vedd föl. 

Lehajút János, és fölvette az arany hajszálat, beletette a tarisznyába. Megint 
mentik, mendegéltek, egyszer csak meglát János egy arany fél patkót. Ugye, 
montam, édes gazdám, se ne tuggу, se ne láss, úgy űj rajtam, minta vas. Most 
az is baj, ha fölvesszük, az is, ha nem, de azért vedd föl. Lehajút János, és 
fölvette az arany fél patkót, a tarisznyába tette. 

Megint mentek, mendegéltek, egyszer csak meglát János egy arany kantárt. 
Ugye montam, édes gazdám, hogy se ne tuggy, se ne láss, úgy űj rajtam, mint 
a vas, most az is baj, ha fölvesszük, az is, ha nem, de azért vedd föl. 

Megint mentek, mendegéltek, egyszer csak odaértek a Rücskös Kirájhoz. 
János beköszönt: mongya, mi járatba van, hogy ő  szolgálatot keres. Éppen 
jókor, mert nekem meg szükségem van rá. Jánosnak nem köllött a lovak 
pucolásáhб  lámpa, az arany hajszálat a vakablakba tette, és bevilágította az 
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egész istállót. Meglátta egy másik béres, elárulta a Kirájnak, hogy János mivel 
világít. Rücskös Kiráj behívatta Jánost. Ha nekem az arany hajszálnak a 
gazdáját el nem hozod, vége az életednek. Mén ki János az istállóba, ráborul 
a lovára, ríl. Mért sírsz, mért ríssz, édes gazdám? Hogyne sírnék, hogyne rínék, 
mikor a Rücskös Kiráj azt parancsóta, ha az arany hajszál gazdáját el nem  

hozom, vége az életemnek. Ugye, montam, édes gazdám, se ne tuggy, se ne  
láss, úgy űj rajtam, minta vas. No de majdcsak elhozzuk valahogy.  

Másnap elindultak, mentek, mendegéltek, estefelé vót már, mikor János 
megpillantotta a vasorrú bába házát. Jánost a lova dsz öregemberré változtatta,  
hogy a vasorrú bába ne ismerje meg. Odaértek, beköszönt: J б  estét, Öreganyám,  
meghálhatnék itt az éccaka, rémesteledett, nem bírok továbbmenni. Meghál-
hacc, édes fijam. János még vacsorát is kapott, meg egy pohár bort is, de  a 
borba álomport tett, hogy János elaluggyon tűle, nehogy véletlen a lányát  
ellopja. Vacsora után megkérte János a vasorrú bábát, hogy engedje a lovát  
az ablakhoz kötni. Éjféltájt a ló az ablakra rálehelt. A vasorrú bába még  
méjebben alutt, mint idájig. János meg fölébrett, és odament a b őcsбhöz.  A 
bбcsбn kilencvenkilenc csöngő  volt. János nagyon óvatosan emelte ki a lányt  
a bölcsбbül, nehogy a vasorrú bába fölébreggyen, mert akkor vége az életinek.  
De sikerült kiemelni, mingryárt a nyeregbe ültette, és elindultak. De a lány  
egész úton azt hajtogatta: Úgy vigyél, ha magadnak visz б , úgy vigyél, ha  
magadnak viszб . Mikor odaértek a Rücskös Kiráj palotájáhó, Rücskös Kiráj  
meglátta, hogy János hozza a lánt, szalatt elébük. De a lány elkapta a fának  
az ágát, és fölszalatt rája.  

Gyere le a fáról, esküggyünk, könyörgött Rücskös Kiráj. Nem esküdök.  
Meddig? — kérdezte a király. Van énnekem egy arany kácsám is, hát ki hozza  
azt el? Majd aki engem elhozott. Rücskös Kiráj megparancsolta Jánosnak, ha  
az arany kácsát el nem hozza, vége az életinek. János mén ki az istállóba,  
ráborul a lovára, ríl. Mért sírsz, mért ríssz édes gazdám? Hogyne rínék, hogyne  
sírnék, mikor a Rücskös Kiráj azt parancsolta, ha az arany kácsát el nem  
hozom, vége az életemnek. Ugye, montam, édes gazdám, se ne tuggy, se ne  
láss. No de majcsak elhozzuk valahogy.  

De most már éccaka mentek. Mikor odaértek a vasorrú bábához, János 
lova rálehelt az ablakra, a vasorrú bába még méjebben alutt, mint azel ő tt.  
János óvatosan kinyitotta a konyhaajtót, a konyha közepén v б t egy nagy ajtó,  
lent meg egy tó, abba úszkát az arany kácsa. Jánosnak nagyon köllött vigyázni,  
nehogy a kácsa elkajbája magát, mert akkor vége az életinek. Végre sikerült  
a nyakát elkapni.  
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János mingyárt lóra pattant, és ment egyenest a Rücskös Kirájhoz. Mikor  
odaért, Rücskös Kirój éppen az udvaron vót, mikor meggyütt János az arany  
kácsával. Odament a lányhoz, és minta: no, esküggyünk. Nem esküdök. Med-
dig? Van nekem egy arany ménesem is. Hát ki hozza azt el? Majd aki ingem  
elhozott. Rücskös Kirój megparancsolta Jánosnak, ha az arany cs ődört el nem  
hozza, vége az életinek. János mén ki az istállóba, ráborul a lovára, ríl. Mért  
rísz, mért sírsz, édes gazdám? Hogyne sírnék, hogyne rínék, mikor a Rücskös  
Kirój azt parancsolta, ha az arany cs ődört el nem hozom, vége az életemnek.  
Ugye montam, édes gazdám, se ne tuggy, se ne láss, úgy űj rajtam, minta vas.  
No de majdcsak elhozzuk valahogy. Hanem eriggy a Rücskös Kirájhoz, és kérj  
tizenkét bivajb őrt meg egy kardot és egy szakajtó zabot. Te meg áss egy nagy  
gödröt, akkorát, hogy én beleférjek, de el őbb varrjál be a bivajb бrökbe, temess  
le annyira, hogy csak az orrom hegye láccon ki. Te meg ájj a kútágasra, és  
nézd, ha gyün az arany cs ődör, és ha előzi a kék lángot, akkor dáj a kardba.  
De ha a kék láng előzi a pirosat, akkor öncsd le a szakajtó zabot. A kék láng  
az én leszek.  

Egyszer csak elkezd János lova nyeríteni. De szalad ám a réten az arany  
csődör, de csupa hab, tajték. Nem talája. Megint elnyeríti János lova magát.  
Megint szalad az arany cs ődör, csupa hab, tajték. Nem talája. Harmadszor  
is elnyerítette magát János lova. De most már a cs ődör megtaláta, levágott  
eccerre hat bivajbő rt a fél arany patkójával, azután négyet, kett őbő l meg  
kiugrott Jánosnak a lova. Mingyá ágaskonni keztek, a kék láng el őzte  a 
pirosat. János legyütt a kútágasról, oszt leöntötte a szakajtó zabot. Még a  
két ló evett, János addig az arany kötő féket az arany cs ődör nyakába tette,  
oszt az 6 lovához kötötte, és bevezette őket az akolba. Az egész ménes  
utánukment, nézték dket.  

Rücskös Kirój mikor meglátta az arany cs ődört, mingyárt menta lányhoz  
és kérte, hogy gyűjjön le a fórul, és esküggyünk. Nem megyek le a fórul.  
Meddig? Még ezeket a lovakat valakinek meg is köll fejni. Hát ki feji meg  
őket? A lány csak azt felelte, majd aki engem elhozott. Rücskös Kirój meg-
parancsolta Jánosnak, ha ezeket a lovakat meg nem feji, vége az életinek.  

János mén kifelé az istállóba, dl. Kérdezi a lova: Mért sírsz, mért ríssz,  
édes gazdám? Hogyne rínék, hogyne sírnék, mikor a Rücskös Kirój azt paran-
csolta, ha ezeket a lovakat meg nem fejem, vége az életemnek. Mikor ezek  a 
lovak még emberkézbe soha nem vótak. Akkor Jánosnak a lova kihúzott egy  
ódalbordáját. Nesze, ez a vessz ő , csapkodd meg őket, mind ojan szelídek  
lesznek, minta bárány.  
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Úgy is vót, János megcsapkotta a lovakat, mind ojan szelíd lett, mint a 
bárány. János megfejti a lovakat, és egy nagy kád tej lett. Rücskös Kiráj a 
lányt hítta le a fórul: no, esküggyünk. Nem megyek le. Meddig? Még ebben a 
tejben valakinek meg is köll fürdeni. Hát ki fürdik meg benne? A lány csak 
azt felete, majd aki engem elhozott. Rücskös Kirój megparancsóta Jánosnak, 
ha ebben a tejben meg nem fürdik, vége az életinek. 

János kérte Rücskös Kirájt: ha már úgyis meg köll halnom, engeggye, hogy 
ide kössem, az ablakhoz, legalább utójára lássam, a lovam. Rücskös Kirój 
megengette, hogy János odakösse a lovát az ablakhó. János lova rálehelt az 
ablakra, a tej langyos lett, mert el őzб leg forró vб t. János megfürdött a tejben. 
Azelő tt is szép legény vót, de most még héccerte szebb lett. 

Rücskös Kirój látta, hogy János mijen szép. Hát ő  is megfürdik, csak kösse 
oda a lovát János az ablakhó. Mikor Rücskös Kirój a kádba ment, a tej elkezdett 
forrni, bugyogni, Rücskös Kirój szappannyá fő tt. Akkora lány legyütt a fórul, 
és örök hűséget esküttek egymásnak. Tán még ma is élnek, ha meg nem haltak. 
Eddig vót, mise vót, talán igaz se vót. 

A CSUNYA LANY MEG AZ ÖRDÖG 

Valamikor réges-régen, még a zöldfül ű  világban, akkor még a lányok, 
legények fonóra jártak. Esténként így vót a szórakozás meg az ismereceség. 

Vót egy csúnya lány. Egyszer ez a lány azt monta, hogy ó mán nem bánná, 
ha maga az ördög is gyünne érte, csak mán férhöz menne. Mert ojan csúnya 
vót, hogy egy legény se üt sose mellé. 

De eccer egy este melléüt egy legény. Ahogy font, egyszer csak leejti az 
orsót. A legény meg fölvette, akkor lássa a lány, hogy ennek a legénynek 
hasított patája van a lábán, hogy ez maga az ördög. Ekkora lány nagyon 
megijett, észrevétlenül kiosonta házbul, és hazaszalatt. 

Egyszer csak a legény beszól a lánynak: Héj, gyere ki, ha nem gyüssz ki, 
meghal apád. A lány nem gyütt ki. Hát meghalt az apja. Megint mongya a 
legény, hogy gyere ki, mer ha nem gyüssz ki, meghal anyád. A lány nem ment 
ki. Meghalt az annya. Megint mongya a legény, gyere ki, mert ha nem, meghalsz 
te. A lány nem ment ki, hát ő  is meghalt. 

A sírján nyót egy tulipánt. Arra járt az ördög, leszakította, és csak elvitte 
magával. Eddig vót, mese vб t, tán igaz se vót. 
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A KOCSMÁROS MEG A VENDÉG 

Egyszer egry szegény ember betért a kocsmába, rendelt három f ő tt tojást.  
Píze persze nem vót, nem bírta kifizetni. A kocsmáros bepörölte, mert mán  

három év is elmúlott, mégse fizette ki. Mert hogy abbul a három tojásbul tyúk  

lett vóna, és azok mennyit tojtak vóna, és azoknak mennyi kiscsirkéjük lett  

vóna! És már azok mennyit szaporítottak vóna, három év alatt.  

Telt, mút az id ő , a szegény embert beidézték a bíróságra. De valahogy  

elkésett a tárgryalásrul. Kérdezi a bíró: Hun v б t, hogy nem jelent meg id őbe.  
Hát az anyám babot főrött, és azt segítettem elütetni. Hát hogyan kel ki a f ő tt  
bab? Úgy, ahogy a fő tt tojás.  

Így a kocsmáros elvesztette a pört. Eddig vót, mese vót, talán igaz se vót.  

A BETEG KIRAJ  

Egyszer vót, hun nem vót, vót a világon egy kirój, nagy fényes palotába  

lakott. Egyszer ez a kirój nagybeteg lett. Akárhány orvos forgolódott körülötte,  

egy se tudott rajta segíteni. De talán ha megelégedett ember adná az inget, az  

segítene őfelségén. Háta kirój meg is parancsolta a kamarásának, hogy  

mennyen el, és a legszegényebb megelégedett ember ingét hozza el, hátha  

akkor meggyógyul.  
Hát, a kamarás, ahogy mén, falurul falura, egyszer a falu szélin betér egy  

házhoz. Kérdi a gazdát, mit csinál, hogy él, mije van. Hát van ez a nagy ház,  

és öt hold föld. Hát mit szeretne még? Hát, szeretnék egy pár ökröt is, hogy  

ne magam műveljem a fődet.  
Hát, menta kamarás tovább. Mén, mendegél, egyszer betér egy kis házba.  

Beköszön: Jó napot, bácsi, hogy él, mije van. Hát, nekem van ez a kis házam  

meg néhány malac. Meg van elégedve? Nem, nagyon szeretnék még hozzájuk  

venni néhányat. Hát ez sem a megelégedett ember.  

Megint mén tovább. Hát az erdő  mellett vezet az úttya. Meglát egy gunh6t..  

Úgy gondóta, ide betér, hátha itt lesz szerencséje. Beköszön: Jó napot, bácsi,  

hogy él, mije van. Hát van ez a gunyhó meg a két birka. Hát meg van elégedve?  
Meg hát! Akkor aggva ide az ingét. Hát mikor kigombolja a kabátot, még inge  

se vót.  
Így a kirój nem lett jobban. Eddig vót, mese vót, tán igaz se vót.  
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A NYELVES KIRAJKISASSZONY 

Hol vót, hol nem vót, vót a világon egy szegény ember, ennek a szegény  
embernek vót három fija. De a legkisebb az ojan félkegyelm ű  vót. Egyszer  a 
kirój kihirdette, hogy annak aggva a lányát meg fele kirájságát, aki legy őzi  
lányát a nyelvességbe. Próbálkoztak hercegek, grófok, bárók, nagy ülep ű  totók.  
De senkinek sem sikerült. Meghallották a szegény ember fiai is. A két id ősebb  
legény elhatórozta magát, hogy 6k szerencsét próbálnak. Jankó is ment volna,  
a legkisebb, de ő tet a bátyaji nem engették. Róripakodtak Jankóra: Hová 
akarsz te gyünni? Pont ijen félkegyelm ű  való oda! Még mi sem tuggyuk, hogy  

mijen szerencsével járunk.  
De Jankó nem maratt veszteg, amint a bátyaji elindultak, 6 is ballagott  

utánuk. Egyszer csak talált Јаnkб  egy szöget, mingyán elkezd kijabálni  a 
bátyajinak: Hé, gyertek csak vissza, mit találtam! A bátyaji visszamentek,  
kérdezik: No, mit talátá? Egy szöget. Szöget? És ezé hittá vissza bennünket?  
Jó elverték, és ballagtak tovább. Јаnkб  a szöget zsebbe tette, és ballagott  a 
bátyaji után. Egyszer csak talál Јаnkб  egy döglött madarat. Mingyá elkezd  
kijabálni a bátyajinak: Hé, gyertek csak vissza, mit találtam! A bátyaji vissza-
mentek, kérdezik: No, mit talátá? Egy döglött madarat. És ezé hittá vissza  
bennünket? J6 elverték, és ballagtak tovább.  

Jankб  a madarat zsebbe tette, és ballagott a bátyaji utón. Egyszer csak  
meglát Jankó egy abrincsot. Elkezd kijabálni: Hé ,  gyertek csak vissza, mit  
találtam! A bátyaji visszamennek, és mikor lássák, hogy egy rozsdás abrincs,.  
Jankót megint jól elverik, és ballagnak tovóbb. Jankó az abrincsot zsebbe tette,  
és ballagott a bátyaji utón. Egyszer csak talál Jankó egy sipkára való ganét.  
Megint elkezd kijabálni: Hé, gyertek csak vissza, mit találtam! A bátyaji  
visszamentek. Kérdezik: No, mit talátó? Mingyá mutassa Jankó a sipkára való  
ganét. A két bátya nagyon mérges lett, hogy ezért hítta őket vissza, már mijen  
messze volnónak. Jankót jó elverték, és ballagtak tovóbb.  

Jankó a sipka ganét hóna alá vágta, és ballagott a bátyaji után. Egyszer  
csak elértek a városba, a palota elé. Hát lássák, hogy a sok herceg, bóró, gróf  
meg a nagy ülepű  totók már mind gyünnek is kifelé, egynek sem sikerült  
legyőzni a kirájkisasszonyt. A két bátya is bement a kirájkisasszonyhoz, de  
csakhamar ki is gyüttek. Jankб  meg ballagott befelé. Odaszól neki a két bátya.  
Te, jobb, ha meg se próbálod, mert ha mi nem tudtuk legy őzni, akkor te még  
úgyse tudod. De Jankб  nem hallgatott rájuk, csak bement a palotába. Bekö-
szön: Jó napot, kirójkisasszony! Neked is, Jankó. H ű ,  de meleg van idebe.  A 
kemencébe még melegebb. Itta madár, süssük meg benne. De majd szétesik.  
Itt az abrincs, abrincsoljuk meg. De majd leesik. Itta szög, szögeljük meg.  
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Van neked szar. Az is van egy sipkával: megfogta, és fődhöz vágta. A kirájkis-
asszony nem tudott szóhoz jutni. A kirój odaatta a lányát és fele kirájságát.  

Megesküttek, nagy lakodalmat csaptak, tán még most is élnek, ha meg nem  
haltak. Eddig vót, mese vót.  

A SZEGÉNY EMBER MEG A ZSIDÓ 

Hun vót, hun nem vót, vót a világon egy nagyon szegény ember meg  a 
felesége, és egy tucat gyerek. De még a betev ő  falat se vót meg mindég. Hát  
elhatározta magát, hogy szerencsét próbál, hátha akad valami munka.  

Ahogy mén az országúton, találkozik egy emberrel, menta vásárra.  Kérdi: 
Hé, atyafi, hovó, merre? Megyek a vásárra. En is, mennyünk együtt. Mentek  
egy darabig, beszélgettek. A zsidó minta, hogy 6 mit akar venni a vásáron.  
Hát akkor neked sok pízed van, te zsidó. Hát én a pízedé agyonütlek. Ne üss 
agyon, te szegény ember, mert még a s űt kácsa is kikajbája. 

De a szegény ember agyonütte a zsidót, és a pízit elvitte. Ett ő l kezdve a 
szegény emberre Jobb napok vártak. Ett ő l fogva vót mit enniük. Rá tíz évre 
nagyon összevesztek a feleségivel, az, asszony éppen kacsát sütött, és az asztalra 
tette. Odament a szegény ember, és elkezdi a kácsa száját rángatni: Te kajbálod 
ki, hogy én agyonüttem a zsidót, te kajbálod ki? Az asszonya konyhába 
meghallgatta. Mingryá elment, és följelentette az urát. Hogy tíz éve aszt  a 
zsidót, akit agyonüttek, a zén uram ütte agyon. Mingyá örökös rabságra ítélték 
a zurát. Eddig vót, mese vót, talán igaz se vót. 

A SZÜKSÉG  

Hun vót, hun nem vót, vб t a világon egy buta asszony, azt mongya egyszer  
az ura neki: No, asszony, kerestem egy kis pízt, nesze, tedd el, ha gyün a  

szüksíg, majd jб  lesz. De az ablakn ő  meg hallgatózott egy ember, ki leste..  

Mikor az ember elment otthonrul, elment az asszonyhoz, bekopogott. Kiszól  

az asszony: Ki az, mit akar? Én vagyok a szükség, gyüttem a pízé. Hát az  

asszony elevette a pízt, odaatta neki, evvel az ember kereket oldott. Gyün  

haza az ura nagy sijetve, és mongya: No, asszony, vedd elő  a pízt, mert veszek  
egy malacot. Hát éppen most vót itta Szükség. Miféle szükség? Hát, te montad,  

hogy tegyem el a pízt, ha gyün a Szükség, jó lesz. No, asszony, hát teveled is  

megvert az Isten!  
Eddig vő t, mese vót, talán igaz se vót, úgy látom, mint most, aki nem hiszi,  

járjon utána.  
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BOCSKORANDUSZ KIRÁJ  

Hun vót, hun nem vót. Valamikor réges-régen vót három katona. Akkor  
a katonák tizenkét évig is szбgáták a katonaidőt. Mikor leszeretek, hát már  
elég korosak vótak. Ballagott az országúton a három katona, mentek, mentik,  
mendegéltek. Egész nap mentik, de sehun még véletlenül se láttak még  
gunyhб t sem, nemhogy házat.  

Késő  este vót, mire odaértek egy kis faluhd. Hát, a falu szélin egy kis házba  
még égett a lámpa. Bekopogtak hát, meg be is köszöntek: Jó estét, tatám.  
Aggyon Isten a vitéz uraknak is! Meghálhatnánk az éccaka? Hogyne, vitéz  
urak! Mingyá megágyaztak a szoba közepin szalmára, pokrócot is terítettek  

rája, és lefeküttek. De vacsorával nem kínáták meg đket. De a katonák  
megpillantották a kemence tetejin a s űtt kácsát. Mert régente divat vót, hogy  
már szombaton nem dбgoztak az emberek, csak készítették a vasárnapra valót,  
sittek-főztek, és hogy vasárnap akkor csak a templomba mennek.  

Mikor lefeküttek, az öreg nem bírt alunni, és kérte a katonákat, hogy  
meséjenek a háborúrul, hogy hogy is van a nagyhatalmak között. Háta katonák  
kigondolták, hogy mirő l mesélnek az öregnek. Láttak az ágy el ő tt nagy bocs-
korokat, meg a s ű tt kácsa, álland6jan az járt az eszükbe. Hát, tatám, az úgy.  
vót, hogy a Bocskorandusz kirój kiverte a Kácsaranduszt a Tepszerendusz  
várábul. Az öreg csak bólogatott a fejivel, és nagyokat szippantotta tajtékpi-
pábúl. Késő  estig meséltetett a katonákkal. De a katonáknak nem vót kedvük,  
éhesek is vб tak, meg álmosak is, nem nagyon vót kedvük. De csak meséjenek,  
vitéz urak, tovább. Ugy éfél felé vót, mire az öreg elaludt. Akkor az egyik  
katona fölkelt, megfogta a nagybocskort, és beletette a kemencén lév ő  tepszibe,  
a sű tt kácsát meg kivette, és a tarisznyába tette. Még a reggelt se várták meg,  
úgy elmentek. Reggel fölkel az öreg, hát lássa, hogy nincsenek a katonák.  
Keni föl, de nincs a bocskora. Hékám, nem láttad a bocskorom, mongya  a 
felesíginek. Hát, hová tette, kee? Hát, ide tettem az ágy 116. Akarnak frustu-
kdni, veszi le az öregasszonya tepszit, hát benne vannak a nagybocskorok.  
Akkor jutott az eszükbe, hogy ők nem kínáták meg vacsorával a vitéz urakat.  
Hát akkor errül mesétek a katonák őnekik, csak nem értették meg őket. Eddig  
vdt, mise vcít, talán igaz se vб t.  

MÁTYÁS KIRÁJ MEG A FRAKK  
Eccer Mátyás kirój fölötözött rossz f б tos gúnyába, és bement egy kávéházba.  

Mingyá elébe sijet a pincér, oszt kizavarja. Mongya neki, hogy ide csak az  

előkelő  nagyurak gyühetnek bé. Hát, átötözött Mátyás kirój frakkba meg  

cilinderkalapba, és bement a kávéházba. Mingyá szalad elibe a pincér, és  

asztalhó vezeti. Kérdi: No, mit parancsol, nagyságod.  
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Rendölt Mátyás kirój egry üst kávét. Mikor meghozták neki a kávét, levetette  

a frakkját, és belemártogatta a kávéba. Nesze, egyé, mert itta ruhát nézik,  

nem az embert. Eddig vót, mese vót, igaz se vót, itta vége, fuss el véle.  

A TIZENKÉT RABLÓ  

Hun vót, hun nem vót, vót a világon egy rossz szoknya, annak a tetején vót  
egy tű , annak a tetején egy még kisebb tű , és annak a tetején egy icipici t ű ..  
És annak a tetején egy ház, ott lakott egy öreglány. Egy este ez az öreglány  
elhatározta magát, hogy almát főz. Föl is tett a t űzre tizenkét almát főni, de  
közbe elbóbiskolta tűz mellett.  

De ezen az estén a rablók is elhatározták magukat, hogy kirabolják az  
öreglánt. Egy el is ment az ablakhoz. Éppen forrt egyet az alma. Azt mongya  
az öreglány: Egy. Erre a rabló megijett, és visszament a többijekhöz. Haj játok,  
ez az öreglány boszorkány, mert alighogy odamentem, azt mongya: Egy. Hát  
most mennyetek ketten.  

Most ketten mentek. Megálltak az ablakn ő . Éppen kettő t forrt az alma.  
Aszt mongya erre az öregl őny: Egy, kettő . Megijettek erre a rablók, és elsza-
lattak a többih ő . Erre a rablóvezér azt mongya, no, most hárman mennyetek.  

Most hárman mentek. Megálltak az ablakn ő . Éppen hőrmat forrt az alma.  
Aszt mongya az öregl őny: Egy-kettő -három. A rablók visszaszalattak a többih ő .  
Hajjátok, most meg azt mongya, hogy egy, kett ő , három. No, most gyerünk  
oda minnyőjan!  

Odamentek az ablakh б  minnyőjan. Hát éppen tizenkett őt forrt az alma.  
Azt mongya az öreglány: Egy, kett ő , három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc,  
tíz, tizenegy, tizenkett ő .  

A tizenkét rabló úgy megijett, tán még most is szalad, ha fő  nem bukott.  
Eddig, vб t, mese vб t, talőn igaz se vб t.  

A KÓBI MEG A SZÁLI  

Hun vót, hun nem vót, vб t a világon egy ember, Kбbi vót a neve. Kóbijéknak  
fűszeresbб tyuk vót. A túloldalon meg lakott egy kádármester, annak nagyon  
szép felesége vót. Kбbi szeretett volna az asszonyhoz járni, de az asszony nem  
vót kikapós. Többszöri zaklatás után az asszony megbeszélte az urával a dolgot.  
Hát csak mondd a Kбbinak, hogy gryűjjön el estére, majd én úgy teszek, mintha  
elmennék itthonról.  

Úgy is tett. Hát este a K бbi megjelent az asszonynál. De egyszer csak gyün  
ám haza a gazda. Megijed erre a K бbi, és mongya, jaj, hová bújjak. Erre az  
asszony betessékeli egy hórdóba, amelik már meg v б t beszélve. Begyön a gazda,  
mingyán elkezdi sorba döngetni a hordókat. Odaér ahhoz a hordóhoz is, ahun  
a Kóbi el vót bújva. Mikor meglássa, elkezd kiabálni: Emberek, ezt a hordót  
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be köll fenekőni, és majd elszálíttyuk hajón Amerikába. Parancsolja az ina-
soknak. Most még egyel б re csak kitesszük az uccára. Erre nagyon megijett  a 
Kdbi, örökre elment a kedve a szépasszonytul.  

Mikor a hordó az uccára került, úgy vót fordítva, hogy a luk a bótajtó felé  
legyen. Hát meglássa K бbi a feleségit, a b б tajtóba állt. Elkezd kijabálni: Száli,  
vedd meg ezt a hordót, akármibe kerül is, mert el akarják szállítani Amerikába.  
Odamén a felesége: Hát, te hogy kerültél idea hordóba?! Majd mindent  
megmagyarázok, csak vássd ki ezt a hordót. Eddig v бt, mese vót, tán igaz se vб t.  

ICINYKE -PICINYKE  

Hol volt, hol nem volt, volta világon egy icinyke-picinyke kis asszony.  
Ennek az icinyke-picinyke kis asszonynak v б t egy icinyke-picinyke kis tehene.  

Egyszer megfejte az icinyke-picinyke kis asszony az icinyke-picinyke kis  

tehenet, és feltette az icinyke-picinyke kis asztalra az icinyke-picinyke kis tejet  

az icinyke-picinyke kis zsétárral. Meglátta az icinyke-picinyke kis macska, és  

felugrott az icinyke-picinyke kis asztalra, és megitta az icinyke-picinyke kis  

tejet az icinyke-picinyke kis zsétárból.  

Megharagudott az icinyke-picinyke kis asszony, és hozzávágta az icinyke-
picinyke kis zsétárt az icinyke-picinyke kis macskához. Az icinyke-picinyke  

macska úgy elfutott, tán még most is szalad, ha meg nem állt.  

Eddig vót, mese vót, talán igaz se vót. Ezt a mesét a dijákkönyvemból  

tanultam.  

AZ ÚR MEG A MAJOM 

Hun vót, hun nem vót, vб t a világon egy úr, akinek vót egy csintalan majma. 
Egyszer vásárolni akart valamit a zúr. Hát leült az asztalhó, és számolta a 
pízit, hogy mennyi van, utána elment otthonrul. 

De ezt mind leste a majom. Mikor az úr elment otthonrul, hát ő  is elővette 
a fijbkot, és az ablakba ű t vele, és számбta a pízt. Az arra haladó emberek 
meglátták, hogy mit csinál a majom. Hát elkeztek vele incselegni. A majom 
meg haragudott, és mind szétszórta a pízt. 

Mén haza a zúr, és lássa, hogy a majom dobója szét a pízit. Erre nagyon 
mérges lett, törte a fejét, hogy szabaduljon meg a majomtul. Másnapa zúr 
borotvákozott, de a nyakát is j б  megnyiszáta, persze a borotva fokával, utána  

elment otthonrul. De ezt a majom mind nézte, hát ő  is elkezdett borotvá-
kozni, a nyakát is j б  megnyiszáta, persze ő  a borotva élivel, így a majom  
elvágta a nyakát. Mén haza a zúr, hát lássa, hogy a majom meg van d бgбve,  
minden csupa vér.  

Így szabadult meg a majomtul a zúr. Eddig vót, mese vót, talán igaz se vót.  
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A BÁTOR SZOLGA 
Hun vót, hun nem vót, vdt a világon egy szegény legény. Nem v б t neki  

senkije, csak az édesannya, még a betevő  falattyuk se vót meg. Elállta legény  
szógáni egy nagy úrhoz.  

Egyszer lássa a legény, hogy mennyi sok píze van az úrnak, mert hogy el ő tte  
számolta. No, gondolta magában a béres, hogy đ  bizony megviccöli az urat.  
Azt mongya az úrnak: nem fél, gazduram, hogy egyszer a rablók megtá-
maggyák? Hát nem látod a falon azt a sok puskát? Mind agyonlövődözném.  

Telt, mű t az idő . Egyszer gondolta magába a béres, hogy ő  most próbát  
tesz. Este kisön fölötözött betyárnak, a lábajira sok bakancsot kötözött, a  
fejire álarcot tett, és körülszaladta a hárat. Ugy hallatszott, mintha nagyon•  
sokan lennének, mivel a sok bakancs ide-oda ver ődött. Elkiáltotta hát magát:  
három az uccaji ablakra, három a másik ablakra, három az odalsó ablakra,  
három az ajtóra. Majd én magam bemegyek. Egy rozsdás pisztojt szegezett  a 
gazdára: Aggva elő  a zúr a pízit! Zúr nem szót semmit, el őhúzta a fijókot, és  
odaatta a pízt. Másnap nagyon szomorú vб t a zúr. Kérdi a béres, mért ojan  
szomorú a zúr. Hát nem láttad a sok rablót? Mind elvitték a pízemet. Hát azt  
minta a zúr, hogy mind lelövődözné őket. Hát ha egyet agyonlövök, ott van  
a másik három. Hát, gazduram, nem vótak azok annyijan, én magam v б tam,  
egyedül, és a píz megvan, elástam a ganéba. Akkora zúr nagyon megörült,  
örökös szógájának fogatta. Eddig vót, mese vót, tán igaz se v б t.  

A KIS VÖRÖS MEG A NAGY VÖRÖS 
Hun vót, hun nem vбt. Valamikor réges-régen vбt két koma. Nagyon 

szegények vб tak, hát elhatározták magukat, hogy szerencsét próbálnak. Amint 
mennek, mendegélnek, találkoznak az országúton egy emberrel. Mongya nekik 
az ember, hogy ebben és ebben a faluban nincsen se Pap, se kántor. Hát ők 
biz elmennek oda. 

Mikor odaérnek a faluba, mindjárt egyenest a községházára mennek. Mond-
ják, hogy őket a pápa külte. Hát be is fogatta őket a kősség. De nem értettek. 
a ceremóniához, de még olvasni se tudtak, csak hajtogatta a Pap a nagykönyvet, 
és közbe minta a bet űkre: 

No, te kis vörös, te is itt vagy, no té nagy vörös, te is itt vagy, mikor meg 
a Pap lebukott, a kántor fölátt. Mikor meg a kántor bukott le, a pap állt föl. 
A nép zúgolódott, mentek a kösséghöz panaszra. 

Eccer csak kapnak a pápátul levelet. Hát nem merték a szakácsnéval 
elolvastatni, nehogy megtuggya: ők nem tunnak olvasni. Hát nézegették a 
levelet: ezek a hosszú bet űk biztosan lécek, ezek a rövidek meg szögek. A 
pápa biztosan kerít. Hát vettek kilenc kocsi lécet meg egy kocsi szöget, és 
mentek a pápáh б . Elő  menta kisbíró, a hátsó kocsin a Pap meg a kántor. 
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Mikor odaértek, a pápa nagyon megörült, min éppen kerített. Oszt mongya:  

Maguk csak legyenek megelégedve a maguk papjával, mert a maguk papja  

nagyon jószívű . Es így vesztek örökösen a k ősség nyakán. Eddig vót, mise vót,  
talán igaz se vб t, itt a vége, fuss el véle.  

A KÉT CIMBORA MEG AZ ÖRDÖG 

Valamikor réges-régen az emberek nagyon hittek abban, ha valaki azt  

minta, hogy így az ördög, vagy úgy.  
Hát vót két cimbora, az egyik tanulmányozta az ördögi mesterséget, a másik  

nem. Hát egyszer azt mondja az a cimbora, aki tanulmányozta az ördögi  

tudományt: hallod, komám, gyere el velem ekkor és ekkor, erre meg erre a  

körösztútra. Mer hát félt egyedül menni. El is mentek éjféltájt. Egyszer csak  

egy hintó gyün. Az a koma, amejik tanulmányozta az ördögi mesterséget, látta,  

hogy hat ördög húzza a hintót, és egy ördög ül a bakon.  
Mikor odaért a hintó, kiszáll az ördög, és két poharat tart a markában. Az  

egyik kisebb pohár, a másik nagyobb vót. Kérdi az ördög, mejik köll. A legény  

azt felelte, hogy egyik sem. Erre az ördög pofon vágta a derékig ér ő  nyelvével,  
és elhajtott. A másik meg azt látta, hogy hatlovas hintó gyün, és a bakon egy  

úr ül. Mikor kiszállta hintóbul, és kínálta a cimboráját italla', az nem vette  
el, hogy nem vágta pofon, hanem leköpte. Még az én apósom is hitt az ijen  

ördögi tudományba'. Mert azt minta, hogy ő  látta egyszer egy este, a szomszéd  
házánál, amint az ördögök hódvilágná javították a csépl őgépet, 6 az árnyékukat  
látta. Eddig vót, mese vót, talán igaz se vót.  

A LEGÉNY ÉS A TÜNDÉR 

Hun vót, hun nem vót, vót a világon egy nagyon szép legény. De ez a legény  

soha nem ment sehová, mindég bent vót a szobába. Mert járt hozzá egy  

tündérlány, gyönyör ű  szép bokájig érő  hajjal.  
De a tündérlány azt minta a legénynek, hogy ő tet el ne árulja senkinek se.  

De a legény mégse bírta ki ezt szó nélkül. Hát egyszer az annya megkérdezte:  

Ugye, édes fijam, mért nem jársz te valahová szórakozni, úgy, mint más legény.  

Hát én azé, édesanyám, nem megyek, mert énhozzám jár egy tündérlány, és  

el akar vinni magával. Ahogy a legény ezt kimonta, többet nem tudott beszélni,  

örökre néma maratt. Eddig vót, mise vót, talán igaz se v б t.  
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BOLOND PALKÓ  
Hun vбt, hun nem vőt, vőt a világon egy ágr6lszakatt szegény bolond. 

Palkónak hítták, nem vő t szegénynek senkije, kéregetésb бl éldegélt. Ha pízt 
kapott, biz azt elitta. Sokszor a temet őbe hált éjjelente. Ha hideg, esős idő  
vő t, még a kápolnát is igénybe vette. 

Történt eccer, hogy Palkó j б  bevacsorázott, még bort is ivott, és bement a 
kápolnába éjszakára alunni. De a ravatalon két halott fekütt. Palkót elfogta 
a buzgóság, nem vő t szégyenlős, befekütt hát közéjük. Úgy éféltájt Palkó 
nagyon megszomjazott. Ki akar menni a kápolnábul, hát nem bír. Erre meg-
húzza a harangot. A temet őcsősz aszt hitte, kísértetek vagy valamelik halott 
támatt föl. Úgy megijedt, hogy elszaladta kántorh6, de az sem mert a temet őbe 
menni. Hát ide csak valami uniformis avatkozhat be, ha mingyán a t űzoltó is! 

Hát, kimentek a temet őbe, a temetőcsősz kizárta a kápolnaajtót, és kinyi= 
totta. Persze, a sötétben nem látott a temet őcsősz. Palkó az ajtó mögül a 
temetőcsősz vállára tette a kezit: Aggy Isten, mán régen vártalak. A temet ő -
csősz összerogyott, úgy megijett, hogy röktön vitték a kórházba. Hijába v б t 
vele az uniformis, mégis megijett. Eddig vб t, mise vбt, tán igaz se vő t. 
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EMLÉKEZTETŐ  

BESZÉD AZ EÖTVÖS JÓZSEF KOLLÉGIUM ÚJ  
SZÉKHÁZÁNAK AVATÓÚNNEPSÉGÉN  

(Részlet)  

EÖTVÖS LORÁND  

Nagryméltóságú Miniszter Úr, mélyen tisztelt Gyülekezet! 
Órömnapja van ma e kollégiumnak, mikor új épületében el őször fogadhatja 

Nagyméltóságodat, ki a tet ő t rakta reá, és egybegy ű lve látja barátait és jótevő it, 
kik kőzöl nem egy a kész alkotásban a maga közrem űködésének nyomait fogja 
feltalálni. 

Kérem, tekintsenek körül vizsgáló szemekkel, nézzék meg jól, helyén van-e 
minden arra, hogy intézetünk rendeltetésének megfelelhessen. 

Tanulók otthonában vagyunk, olyan derék ifjak lakóhelyén, kik egyetemünkön 
gyűjtik tudományukat, éspedig nem csupán a tudományra szomjazóknak ön-
zésével, hanem azon magasztos és önfeláldozó célra irányított törekvéssel, hogy 
majdan maguk is tanítva, széles körökben terjeszthessék a tudásra alapított 
műveltséget, melyre nekünk, a nemzetek legm űveltebbjeivel versenyre kihívott 
magyaroknak oly égető  szükségünk van. 

De ez az otthon nemcsak arra való, hogy nappal terített asztalt, éjjel puha 
fekvőhelyet adjon lakóinak. Kollégiumunk azokat, kiket vendégszeret ően be-
fogad, ennél még sokkal értékesebb jótéteményben részesíti. Ellátja őket a 
tanulás segédeszközeivel, gondoskodik tanulmányaik helyes irányításáról s 
ismereteik hiányainak pótlásáról, buzdító tanáccsal bátorítja a csüggedőket, 
amíg tétovázó ifjakból derék férfiakat nevel, kik bátran és önállóan fognak 
megküzdeni az élet nehéz feladataival, mert megtanulhattak itt komolyan 
dolgozni, művelt ember módjára mulatni is. 

Tanulóifjaink valóban megérdemlik az ilyen róluk való gondoskodást, tan-
ügyünk jövő  fejlđdésének érdeke határozottan követeli azt, hiszen bármilyen 
lesz is a jövő  iskolájának rendszere, ez az iskola j б  csak akkor lesz, ha j б  
tanárok tanítanak benne. 
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Ezek az elemi, magukban érthet ő  igazságok érvényesültek akkor, amikor 
kollégiumunk létrejött. Nem annyira hosszú fejtörés, mint inkábba nemzeti' 
művelődés szeretetében felmeleged ő  szíveknek hevesebb feldobbanása adott 
neki életet és nevet. Meglátszik rajta, hogy ennek a szeretetnek dédelgetett 
gyermeke, meglátszik törvényhozásunknak és kormányunknak reá vonatkozó 
bőkezű  rendelkezésein, meglátszik az épületen, mely m űvész tervezőjének a 
legkisebb részletekre kiterjed ő  gondoskodásáról tanúskodik, és meglátszik 
belső  életszokásain, melyek igazgató, tanárok és tanulók között egyetértést és 
összetartást, az egry otthonban egry család képét mutatják. 

Minta Kollégiumnak ez idő  szerint kurátora mondok ezért köszönetet 
mindazoknak, kik ügyét szívünkben hordva, róla életbe léptetésének els ő  
percétő l kezdve szóval, tettel, anyagi segítséggel és szellemi támogatással 
gondoskodtak. Nem fogok neveket felsorolni, hosszú volna ez a sor, nem is 
akarom jótevő ink közül egyesek érdemeit összemérni, hiszen jól tudom, hogy 
többet vagy kevesebbet, de mindegyikök annyit tett értünk, amennyit tehetett. 

Önérzetünk, bátorságunk növekszik annak tudata által, hogy az évszázados 
dicsőségben ragryogб  intézet, melyet Ön képvisel, észrevette a mi rokon inté-
zetünket, és méltónak találja arra, hogry közelebbr ő l is megismerkedjék vele. 

Az a nagy világosság, mely a francia iskola t űzhelyébő l messze szép országuk 
határain túl kiárad, hozzánk, a kelet népéhez is eljutott, és mi is, mintegy 
válaszolva az intő  felhívásra, kigyújtottuk a magunk tüzét, tanúskodván arról, 
hogy a jelet megértettük. A drót nélküli táviratozásnak egy neme ez, mely bár 
lassabban, mint az, de maradandóbban hozza bels ő  kapcsolatba a földkerekség 
összes nemzeteit, s egyesíti őket a műveltség közös céljait előmozdító mun-
kásságban. 

Tudom, hogy Önök nem fogják irigy szemmel látni, ha majdan fáradozá-
saink jutalmaként a mi tüzünk is fényesen fellobog, hiszen a mi dics őségünkkel 
együtt az Önökét is, mestereink dics őségét fogja hirdetni. 

Fogadja, Uram, megjelenéséért valamennyiünk meleg köszönetét, vizsgálja 
meg tapasztalt s éles szemével intézetünket, s ne vonja meg t ő lünk bölcs 
tanácsát s jóakaró buzdítását! 

MEGJEGYZÉS  
Eötvös Loránd báró (1848-1919) a legjelent ősebb magyar tudósok egyike, 

a fizika egyetemi tanára, közoktatásügyi miniszter, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke. Több fizikai törvény megfogalmazója és az ún. Eötvös-inga 
(nevezik még torziós ingának is) elkészít đje 1891-ben. Az olajmezők felkuta-
tásában bizonyult hasznos eszköznek. 1895-ben megalapította apja, az Eötvös 
József nevét visel б  és jeles egyetemistákat képz ő  kollégiumot. Beszédének azt 
a részét, amelyben a kollégium mintájául vett párizsi Ecolé Normalé Supéri-
eure és a párizsi egyetem küldöttet üdvözli, elhagytuk. 

B.I. 
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FÖLDÖN, ÉGEN ES VIZEN 

Vasagyi Mária: Silentium album. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2002 

A legutóbbi évtizedben a könyvkiadás mennyiségi mutatói ellenére sem épp 
a legvitálisabb éveit élő  vajdasági magyar irodalom berkeiben a meglepetés és 
újdonság erejével hatott Vasagyi Mária Silentium album című  kötetének meg-
jelenése. A könyv által kiváltott effektusok egyfel ő l irodalmi életünk említett 
állapotára, másfelő l magára a szerzőre utalnak vissza. A Silentium album 
valóban elegáns módon emelkedik felül az utóbbi évtized vajdasági magyar 
irodalmának esztétikailag vitatható alkotásain, s feledteti, ha rövid id ő re is, 
jelen irodalmunk mélypontjait és hiányait. 

Vasagyi Mária prózakötete amiatt is a meglepetés erejével hat, mert szer-
zőjérő l az eddigiek során meglehet ősen keveset tudhatott a vajdasági magyar 
olvasó. Legfeljebb a hetvenes években a Dunatáj magyarságának körében 
gryűjtött folklórkincset tartalmazó, Székely Mária név alatt kiadott kötetét 
(Föld, föld ..., Apatin, 1981) ismerhette, tudhatott néhány néprajzi tanulmá-
nyáról-jegryzetérő l, műfordításairól, itt-ott találkozhatott a nevével, írásaival 
— például az Üzenet folyóirat lapjain —, vagy a Jugoszláviai magyar irodalmi 
lexikon rá vonatkozó szócikkében tájékozódhatott a szerz ő  névváltozatairól 
és pályájának fordítói, levéltárosi, lektori szakaszairól, miközben szépírói 
ténykedésének szöveghelyeiként mindössze néhány kisprózáját tarthatta szá-
mon. Arra, hogy az olvasói figyelmet a szerz ő  szépírói gyakorlatára felhívó' 
Silentium album című  prózakötet a szerz ő  eddigi életpályájához viszonyítva 
vajon későn vagy épp a megfelel ő  pillanatban nyerte-e el végleges formáját, s 
törte át a több évtizedes hallgatás (silentium) burkát, nem fektetnék különö- 



278 	 н íп  

sebb hangsúlyt, hiszen a m űvészet (s benne az irodalom) vagy a tudomány 
egyébként sem konvencionális világa mindig is hajlamos volt nem konvenci-
onális jelenségekkel el б rukkolni. (Más lenni a helyzet, ha kiadói megfontolás 
vagry gáncsoskodás gátolta volna e m ű  megjelentetését.) A kötet szövegének 
mitikus-babonás vonulatait, párját ritkító nyelviségét, érett stilisztikai és re-
torikai megoldásait tekintve ugyanakkor, úgy vélem, nem hagyható figyelmen•  

kívül Vasagryi Mária folklórgy űjtő i, még kevésbé több évtizedes m űfordítói 
gyakorlata minta nyelvi, stilisztikai, retorikai „felkészülés" terepe. Nemcsak 
amiatt, mert a szerz б  a kötetének megjelenése óta vele készült (nem is egy) 
interjúban az utóbbiról mint íráskészsége fejlesztésének módjáról és lehet ő -
ségćrcSl vélekedik, s mert az interjúk ide vonatkozó szövegrészében arról vall, 
hogy a hinni cgryre inkább felt бrб  kreatív indíttatások bizonyos id б  óta egyrészt 
már-mára m űfordítói h űség ellenében hatottak nála, s kezdték veszélyeztetni 
azt, másrészt a „saját m ű" megírására késztették (1.: „Folyton elvágyódó lelkem ". 
Fekete J. József interjúja, www.terasz.hu  és Híd, 2003. 1. sz., 107-115. 1., 
valamint Új szín a vajdasági ćgalatt. Hajnal Árpád interjúja, Magyar Szó, 2002. 
dec. 15., 16. 1.). A m űfordítás minta szépírói felkészülés terepe, mint a 
(nemcsak a műfordítói, hanem az írói) nyelvi hajlékonyság el бkészítбje, po-
ligonja —egyáltalán, mint az írói-kб ltб i pálya figyelmen kívül nem hagyható 
tartozéka — olvasmányemlékeinkb бl és -élményeinkb б l nemcsak olyan példá-
kat hoz felszínre, mint pl. Arany János Shakespeare- vagy Arisztophanész-for-
dításai, a „nyugatosok" lírájának és az általuk fordított francia szimbolista líra 
(Baudelaire, Verlaine, Rimbaud) összefüggései, az „újholdasok" m ű fordítói 
és lírikusi pályájának érintkezési felületei (Nemes Nagy Ágnes és Rilke!) vagy 
Weöres Sándor, Nagy László, Vas István k б ltб i pályájának műfordítói opusuk 
irányába vezetб  csapásai, hanem a mai, „élő" irodalom kontextusában is  
mélyebb összefüggéseket sejtet. Nem véletlen ugyanis, hogy az utóbbi évtized  

irodalma is olyan jelent ős írók és költők névsorát rejti (Kertész Imre, Tandori  
Dezső , Rakovszky Zsuzsa, Márton László, Orbán Ott б , Oravecz Imre, Petri  
Györgry, Baka István, Nádasdy Ádám, Tóth Krisztina, Lackfi János, Varró 
Dániel stb.), akik egyben jelent ős mű fordítói életművet tudnak maguk mögött, 
vagry szépírói pályájuk m űfordítói gyakorlatukkal párhuzamosan alakul. A 
Silentium album meglepő  nyelvi hajlékonyságának, olajozottságának és érett-
ségének, formakezelésének és stilisztikai bravúrjának kulcsa ugyanis részben 
a hosszú érlelбdés, részben pedig épp az írói felkészülés folyamatában jelent ős 
szerepet betölt б  műfordítói gyakorlatban lelhet ő  fel. 

Amikor az Üzenet 2001. ászi számában elolvastam Vasagyi Mária Ecce 
homo című  szövegét (ez a szöveg nem került be a kötetbe), nyomban külö-
nösnek tűnt, hogy a novella biztos kézzel vezetett történetén belül csak úgy 
záporoznak a rettenetesnél rettenetesebb halál- és kínzásnemek, hogy hajme- 
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resztGen, már-már felháborítóan higgadt kijelentések, jóformán csak úgy oda-
vetett, szikár mondatok, impassibiliték tudósítanak arról, hogry hirtelenében  

halálra kínoznak, meger őszakolnak, elárulnak, halomra mérgeznek embere-
ket. Ezen egyszerre lehetett csodálkozni és felháborodni, de ugyanakkor kap-
kodni is közben a levegб t, s azon tűnődni, honnan ez az „erбs" prбza, s hogy 
aki (számunkra jóformán ismeretlen szerz бként) írta, vajon ne érezné a tettek 
és a mondatok súlyát, vagy nagyon is érzi, s épp ezért, szándékosan aknázza 
alá mondatait — provokálja az olvasót? Emellett már ebben a novellában 
feltűnt a szöveg nagyon stabil nyelvezete, választékos fordulatai, amelyeket 
azért nem lehet csak úgy ehhalászni a fiókból, „írogatással", minden el бzmény 
nélkül .. 

Mindennek folytatásaként, a paratextus értelmében kisregényként jegryzett 
Silentium albumban is hasonló írói eljárások dominálnak: drasztikus halálne-• 
mek, a biológiai és történelmi fátum váratlan és hirtelen nyilai (csecsem б - és 
gyermekhalandóság, tüd бbaj, megnémulás, megvakulás és árület, munkaszol-
gálat, kitelepítés, vagyonelkobzás, kínzás, éheztetés, verések, gyilkolások, ha-
lálvonat és gázosítás ...) — de a mondatok is ugyanilyen hirtelen és váratlan 
nyilakként hasítanak bele a látszólag gyanútlan szövegbe. S itt is: a szókincs, 
a jelzбk, hasonlatok, egryéni szóképz ődmények (mint pl. sillámlott, sírjáiglan, 
földet hdsleni, pб rnyedező  es(, tétlen magzat, létlen lét ű , ésett-vésett, felmor-
ran, útonbujdosás, elsz űntél, kincsarany, gyöngédgondosan, újhonkeresés, 
meghamvadzott az erd б , útviselés stb.) sora hívja fel magára a figyelmet, s 
alakítja egészen különössé a m ű  nyelvi terét. Külön csoportot alkotnak a 
napszakokra (feltetszett a nap, napeste, napszállati, napszentületkor, hajnal-
csend) és az égi és földi térformákra (égabrosz, tengerabrosz, vízség, világszéles 
víz, pusztaságos) vagy például az égi, fels őbb hatalomra (az Eg Tetejebéli, a 
Felhбnülб , Istenúr) utaló fogalmak, minek következtében a szövegben Vasagyi 
Mária (szép)írói szótára mellé szorosan odarendel đdik a történeti-etimológiai, 
nyelvjárási, de a szleng, valamint a germanizmusok és latinizmusok szótára is, 
nem beszélve a szöveg jiddis szóegyüttesér ő l, mely utóbbi fordítása, sz бma-
gryarázata a kötet végén olvasható. Az öt elbeszélés füzéréb б l egybeszб tt 
kisregény valóban egyszerre több szótárt mozgósít, oly módon, hogy igencsak• 
szűkre vonja az egyéni nyelvi lelemény, a nyelvi kreativitás és az idegenszer űség, 
archaizmus és népnyelv határait. Ilyen értelemben a kötet egyik legkitünte-
tettebb szöveghelye az én- és egyben h бs-elbeszélő  (Eszter) kaddisa, amely 
egyszerre futtatja és olvasztja egymásba az egyéni nyelvi kreativitás, a népnyelv, 
az archaizmusok, az idegenszer űségek és a jiddis nyelv és kultúrkör regisztereit. 
A szerzel nyelvteremtésének sajátos vonása ölt formát abban, hogy mindezek 
a nyelvi felületek az elóbb említett germanizmusok, latinizmusok s a zsidó 
kultúrkör szavainak idegenség-aurájával együtt egy nyelesé forrnak, egy n уе lwé 
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forrottan m űködnek, nem függetleníthet ően a mű  világába vont térség mul-
tikulturális, multietnikai (és multihistorikus) vonásaitól.  

A Silentium album öt elbeszélésének történetegyüttese egy családtörténet  
hol járható, hol homályba vesz ő  útjait járja be. Miközben felrajzolja a családfa  
(részletezettebb) apai és (feltehet ően az anya túl korai halála miatt nehezebben  
bejárható/rekonstruálható, tehát vázlatosabb) anyai ágát, mintegy hat egymást  
követő  generáció életútját vagy -epizódjait, a nemzedékek és családtagok sorsát  
determináló történelmi fordulópontokat is magához rendeli. A kisregény tehát  
amellett, hogry több szótárt, a 19. század második felét ő l a második világháború  
utáni iddszakig s még tovább, a történelem több felvonását is mozgósítja. S  
míg az előbbiekben említett Ecce homo című  novella halál- és szenvedésnemei  
inkább morbid attraktivitásukkal, j бformán sokkolóan hatottak, ezenfelül  
pedig abba az irányba mozdították a befogadói figyelmet, hogy mérlegelje,  
mennyit s mindezt hogyan bírja el a mondat, a Silentium album halál- és  
szenvedésnemei a családregény háttereként és az egyes életképletek determi-
náló erő iként ható társadalmi-történeti körülmények és pillanatok függvé-
nyeivé válnak, azaz egy, a történeti narratívákból is jól ismert és követhet ő ,  
tágabb összefüggésbe simulnak bele. Egy részleteiben ugyan homályos foltokat  
hagyó, azokat nem feloldó, ám egészében teljes világ bontakozik ki a mű  szöve-
geibő l, amelynek dinamikáját az egymást követ ő , együtt élő  korosztályok  
életének sorsszer ű  és váratlan, várható és véletlen epizódjai alakítják. Az•  
állandót, a stabilt a genealógiai „sor", a korosztályok szakadatlan egymásra  
következése képezi, a váratlan, a véletlen, a „törés" többnyire a társadalmi  
erőviszonyok és szokásrend, valamint a történelmi fordulatok m űve. Vagy  a 
természeti erőké (az apa hajóját az óceán nyeli e1).  

ASilentium album által bejárt (család)történet hangsúlyozott, megtervezett  
szövegközi térben halad. A kőkecske cím ű  első  elbeszélés szétárasztja a családi  
legendárium szálait, a többi pedig a történet egy-egy el őbbiekben beindított  
fejezetét írja tovább. A Mezsgyék a juss, a föld, a birtoklás, a Bátmicvó Eszter  
és az anyai ág, az Efemeridák az apa fejezete, az utolsó, címadó, Silentium  
album című  pedig Fruzsina színházáé és az egész m ű  foglalata, de az egyes  
történetek szálai túlindáznak a fejezeteken, egymásba kapaszkodnak, szünte-
lenül utalnak egymásra, s az olvasói tapasztalatban a kötet külön-külön is  
olvasható elbeszélései egy kisregény fejezeteivé forrnak egybe. Közben kiraj-
zolódik а  сsаІѓdi tabló: a kincset lelő  Félix ükapa, Fülöp dédapa, a mohazöld  
könyvbe feljegyzéseket író vendégl ő tulajdonos Jusztin nagyapa, M бr, a távoli,  
végtelen vizeken kalandozó apa és leánya, az én-elbeszél ő  Eszter életútja.  
Majd a feleségek sajátos portréi: Kakas Örzséé, a szerelmet megtagadó ük-
anyáé, a rigmusokban beszél ő  és csípősen példálózó, tizenhét gyermeknek életet  
adó Keresztes Róza (Énekes) dédanyáé, Gyöngyös Ilon nagyanya gazdagságból•  
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nyomorba tartó életútja, s a testvérek portréi, amelyek között különösen 
Fruzsináé, Jusztin nagyapa testvéréé a legkidolgozottabb. Ő  az, aki nemcsak 
Jusztin nagryapa félárvává lett gyermekeit, hanem saját elveszített gyermeke 
helyett Esztert is szárnya alá veszi, s ő t, a kulináris családi hagyományának 
továbbfolytatójaként a történet középpontjában álló vendégl ő t is felvirágoz-
tatja. Az aránylag rövid lélegzet ű  mű  egy sokfelé ágazó családtörténet bonyolult 
szálait mozgatja. Ugyanakkor mindegryik fejezet egy-egy vagy több szövegre 
hagyatkozik. Az első  fejezet intertextuális terének részét Jusztin nagyapa 
feljegyzései, a másodikét a temet ő  palánkjába rótt üzenetek szövegei, a har-
madikat Stefin Rózsa, az anyai nagyanya húgának bibliafordításai és az én-el-
beszélő  kaddisának szövege, a negyedikét az apa kalandos módon el őkerült 
naplója és Eszter levelei, az utolsóét, bár csupán implicit módon, Fruzsinának 
a Kőkecske udvarán el őadott színdarabja képezi. Ez utóbbi érdekessége, hogy' 
bár szövegébő l a műben egyetlen mondatot sem olvashatunk, a rokonság heves 
reakcióinak részleteib ő l kikövetkeztethető , hogy Fruzsina színdarabja nem 
más, mint mű  a műben, a családtörténet újraírása (színpadra állítása) — az 
egész m ű  tükre. A családtagok önnön szövegbe foglalt történetük elleni heves 
tiltakozása pedig a m ű  fikciós világát kezdi ki. A Silentium album befejezése 
is hasonló az Ecce homóéhoz: mindez megtörtént vagy nem, az én-elbeszél ő  
több ízben is valamiféle felröppenésekr ő l, suhanásokról beszél (babona? vízió? 
szürrealizmus?), utat nyit az irrealitás irányába, a rokonok arról vallanak, hogy 
nem így volt, a megidézett családtagok meg sem haltak, gyerekük is van, vagy 
nincs, mert köztudott, hogry nem lehetett, a háborúk ki sem törtek, nem volt 
szibériai fagyhalál, vonata végtelenbe, nem voltak kivégzések, Fruzsina szem-
forgató fantaszta. A m űben épp az én-elbeszél ő  Eszter mondja ki az ariszto-
telészi mondatot, miszerint mindez „megtörténhetett volna", s a szöveg e 
metatextuális pontjain a kisregény fikciós világának egészére a bizonytalanság 
fátyla ereszkedik, egyben megsokszorozva és nyitva hagyva az olvasói értelem-
adás lehetőségeinek útjait. Mindezt tetézi, hogy a m ű  zárlatában megismét-
lődnek a szöveg els ő  felütései. Az én-elbeszél ő  ugyanis a mű  végén Závada 
Pál Milotájához hasonlóan magnóra kezdi mondani szövegét, s ez az eljárás 
retrospektív módon újra csavar egyet a családtörténet addig olvasott szövegén.' 
A Silentium album eszerint Eszter (család)történetének magnószalagra mon-
dott szövege? Az utolsó lapokon ily módon megképz ődött homály elágazó 
ösvények módjára további utakat nyit az értelemadásnak. 

A családtörténet szövegtere a mítosz és legendaképz ődés irányába is ki-
mozdul. Acsaládi mítoszon túl (a címerek, a földszerzés, a család kulináris 
művészetének Eszter által megszakított mítosza, a k őkecske mítosza) magába 
fogadja a zsidó és holokauszt-mítoszt, s legendás alakokból és sorsokból sz ő  
családi legendáriumot. Az én-elbeszél ő  neve egryaránt idézi fel a zsidó mítoszt, 
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s utal születésének színhelyére, a Duna alsó, a Vaskaputól a torkolatig terjed ő . 
szakaszára (Hister — Ister — Eszter). Mint ahogyan a kötet címe is kétféleképpen 
utal a csendre (l.: a csend albuma, valamint Iván, a gyermekkori társ filozofikus 
eszmefuttatásai során megfogalmazódó „fehér csend"). Bár úgy t űnik, az utóbb 
említett h őst, Ivánt a már gyermekkorában is jellemz ő  filozofikus eszmefut-
tatások regénybe iktatott részleteivel Vasagyi Mária valamiféle bölcseleti 
keretet kívánt adni m űvének, ezek a szövegrészek kapcsolódnak legkevésbé a 
családtörténethez, olykor lebegnek, olykor kissé m űvinek, tudálékosnak hat-
nak, hangsúlyozott rellektivitásuk cllenére mintha mégsem kapnának kell ő  
fajsúlyt a szövegvilágon belül. Az apa kalandozásának egzotikus részletei is 
kissé túlfeszítettek, túlszínezettek, -romantizáltak (Santa Ci, átokhajó, Titi-
nekiváki csúcsa, a lióhanuták népe stb.). Mindezek ellenére — és mindezekkel 
együtt — azonban Vasagyi Mária kisregényével er ő teljes gesztussal írta be nevét 
a vajdasági magyar (regény)irodalomba. Mindenekel ő tt azzal, hogy bebizonyí-
totta, a kiterjedt, egyre nagyobb hagyománnyal rendelkez ő  memoár-, naplб -
és családregény-irodalom cllenére és keretein belül is lehetségese m ű faj 
újszerű  megközelítése, hagryományának megújítása. 

HARKAI VASS É KA 	va  

A NÉPMESE ÉS A MODERN MESE KÖZÖTT: ÚJ MESEÍRÁS 

Szijj Ferenc: Szuromberek királyfi. Jelenkor, Pécs, 2001  

Világirodalmi és magyar hagyománya egyaránt van annak a meseírásnak,  

amelynek alkotó eljárásai és -elemei Szijj Ferenc Szuromberek királyfi című  
meseregényét jellemzik. Mindenekelő tt Milne Micimackó-regényeire és a Lá-
zár Ervin teremtette Négyszöglet ű  Kerek Erdő  világára kell gondolnunk. Az  
utóbbi szerző  meséire — Antoine de Saint-ExupéryA kis herceg című  paradig-
matikus jelentőségű  alkotása mellett — épp a Milne teremtette mesevilág volt  
megtermékenyít ő  hatással.  

Az azonos műfaj indukálta — évtizedeket és nyelvi-kulturális különbségeket  

áthidaló — diskurzus e m űvek között mindenekelőtt a regényvilág térbeli  
dimenzióinak megteremtésében, a szerepl ők megformálásában és a valósághoz  
mint külső  tényezőhöz való viszonyulásukban mutatkozik meg. A hétköznapi  

világtól vall eltávolodás és sziget-teremtés motívumaira épülnek. Milne h ősei  
a Százholdas Pagonyban, Saint-Exupéry valóságon túlról érkezett kis hercege  

ember nem lakta — több jelentéssíkon értelmez ődő  — sivatagban találkozik az  
elbeszélővel, Lázár Ervin különleges figurái a Négyszöglet ű  Kerek Erdőben  
élnek, míg Szijj Ferenc regényének szereplő i eredeti funkciójuktól megfosztott,  
(pl. a veteményeskert mint Sziromka Mária birodalma, a hinta mint vár:  
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Hintavár), vagy képzeletbeli tereket (pl. Berekország, Sziromkaország, Sárfel-
legvár) laknak be. (Saint-Exupéry és Lázár Ervin m űvében az elbeszélőre is  
a kivonulás, a való [illetve a feln őtt] világgal való meghasonulás attitűdje  
vonatkozik.) E m űvek tehát egy olyan eredeti, a hétköznapiságtól levált és  
elhatárolódó világ letéteményei, amelyeknek megértéséhez az anyagi kötött-
ségektő l megszabadult képzelet és beleérz ő/beleegyező  befogadói magatartás  
szükséges: mindenekel ő tt a gyermeki létdimenziók átélésére való ráhangoltság.  
Ennek parabolisztikus megjelenítése az elefántot emészt ő  óriáskígyó képzete  
Saint-Exupéry művében. E világok az idődimenziók jelentette kötődésektő l.  
is mentesek: a Százholdas Pagony „örökt ő l fogva" létezőként mutatkozik meg.  
A sivatag létének térbeli és id őbeli koordinátái is elmosódnak. A Négyszöglet ű  
Kerek Erdőnek nincsenek, mint ahogy Sziromkaorsrágnak és Berekországnak  
sem, reális határai.  

Szijj Ferenc regénye az említett meseíró hagyományhoz kötődik szereplő i-
nek megformálásában is, amely többnyire az antropomorfizáció eljárásán  
alapul. Ahogry Róbert Gida barátai is emberi tulajdonságokkal felruházott  
tárgyak, játékok (Micin тасkб , Nyuszi, Füles ,  a mélabús szamár, Tigris ,  Malacka,  
Kanga, a kenguru, fia Zsebibaba, valamint bölcs Bagoly), Lázár Ervin mesélőjét  
is különleges állatok és növények várják a Négyszöglet ű  Kerek Erdőben  
(Mikkamakka, Szörnyeteg Lajos, Ló Szerafin, a kék lócsoda, Bruckner Szigfrid  
a hasznavehetetlenné vált cirkuszi oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen agyvelej ű  
nyúl, Vacskamati, Dömdödöm, Nagy Zoárd, a lépkedő  fenyőfa etc.). Szurom-
berek királyfi segítő i is személyiségjegryekkel és személynevekkel rendelkez ő  
állatok (Vaxler Katalin, a kopasz nyakú tyúk, Avram Kakuszi a vén gepárd,  
Csuhaj Ignác, aliasBélbaltaváry,  a filozofikus hajlamú medve), növények (Ubor-
ka Szilvia és nővérei, Káposzta Ben ő  és felesége, Káposztáné, Serilla Géza,  a 
futб rózsa), tárgryak (Prozenek, a vénséges vén ágsepr ű , Eisenhuber Dávid,  a 
kertkapu, és a Veszelinovics Árvácskát, a zöldparadicsomot [akár Kanga Zse -.  
bibabát] pátyolgató paradicsomkarбАраfi Tivadar), valamint képzeleti dolgok  
(Esze Ottó óriás, Békadín б , egy békaszerű  átmeneti lény [akár a Mókusfarkas,  
a Lidérckirály segítője, vagy a lószarvasbogár] etc.), amelyek a „megszemélye-
sítés" eljárása következtében megszabadultak tárgyi kötöttségeikt ől. A mese  
interpretációs lehet őségei szerint az sem kizárt, hogy Szurombereket és Szi-
romka Máriát, emberi lényként való értelmezésüket is a jelképiség szintjére  
transzformáljuk, ahol a virágszirom minta lány (sziromlét-leánysors), a nádszál  
mint az ifjú (a durvább kötés ű , erő teljesebb férfi) szimbólumaként értelmezhet ő .  

Róbert Gida, Mikkamakka és Szuromberek királyfi történetbeli szerepe  a 
játékszervező  és a megmentő  szerepével azonosítható, míg ellenségként az  
Elefántok, Kisfej ű  Nagyfej ű  Zordonbordon és a Lidérckirály (mint az elvont,  
elidegenedett önkény megtestesít ői) mutatkoznak meg. A hagyományként  



284 	 н íD 

értelmezett m űvekre mutatnak Szijj regényében más, a szerepl ők megformá-
lásában mutatkozó analógiák is. Az intellektuális képességek és a bátorság 
egyik szerepl őcsoportnak sem erбssége, ugyanakkor megalkuvásra való hajlam, 
nagykép űség és nagyotmondásra való hajlandóság figyelhet đ  meg magatartá-
sukban. Tigris fejében épp annyira „süvit a szellem", mint amennyire Amoro  
„fékezhetetlen agyvelej ű", de Szuromberek is meglehetősen műveletlen, ső t, 
analfabéta. Micimackó, Dömdöd бm és Bélbaltaváry költ ő i és filozofikus haj-
lamú szerepl ők, noha alkotásaik többnyire a leghétköznapibb szükségletek és 
kívánságok kifejtését jelentik („nyáron nyaralok, télen telelek", énekli Mici-
mackó), okfejtéseik pedig egyfajta nyakatekert, vagy ál-logikán alapulnak (pl.  

Csuhaj Ignác saját pénztelenségére vonatkozó magyarázata az átlátszó hazu-
dozás fogalomkörébe tartozik). Beszédes nevek jellemz őek mind Milne, mind  
Lázár Ervin és Szijj Ferenc meseregényeire is: pl. Micimackó mellékneve  
Csekélyértelm ű  Medvebocs, a Ló Szerafin név a szeráfi-angyali fogalompária  
asszociál, míg pl. a Bélbaltaváry m űvésznév egyértelm űen utal Csuhaj Ignác  
művészi teljesítményének értékére. Lázár Ervin és Saint-Exupéry m űvére  
líraiság (p1. a részvétel, az azonosulás, a saját történetként való megéltség  
aspektusai) jellemző , míg Szijj Ferenc regényében egyfajta negatív önreflexió  
figyelhető  meg, vagyis a meseformától való elvonatkoztatás szándéka. A m ű -
fajról ugyanis az elbeszél ő  úgy beszél („olyan még a mesékben sincs"), mintha  
az egy más, külső  tényező  lenne.  

A klasszikus mesehagyomány (p1. a tündérmesék) eszköztárát és eljárásait  
Szijj Ferenc azáltal formálja eredetivé és újszer űvé, hogy nem következetes  
alkalmazásukban. Megbontja a különböz ő  meseformulák eredeti elrendezését,  
azaz vét a rögzült mesei fordulatok szabályrendje ellen. Látszólag ugyan kiveti  
a meseformálás hagyományos rendjét: a szép királykisasszonyt (Sziromka  
Máriát) elrabolja a gonosz ellenfél (a Lidérckirály megbízottja, a Mókusfarkas,  
akinek a nevéhez egyéb gonosztettek is f űződnek), a királyfia keresésére  
indul, számos kalandon és próbatételen kell átesnie, míg megtalálja szerelmét  
és leszámol ellenfeleivel, ugyanakkor e folyamatban semmi sincs a helyén.  
Számos zavaró és abszurd momentum t űnik fel. A hős annak rendje és módja  
szerint segítбkkel találkozik az úton, ám azoka szokványostól eltér ő  és  
funkciótlan varázseszközökkel látják el. Szijj meséjét olvasva ezért folytonosan  
az az érzésünk, hogy itt semmi sincs a helyén. Nemcsak azért, mert a hagyo-
mányos mesei rekvizitumokat, pl. a varázspálcát, -sípot, a táltos lovat egész  
sor oda nem illő , modern eszközzel váltja fel (csodafogpiszkáló, -gy űszű ,.  
-zsebkendб , Zeppelin, földalatti sínautó, repül ő  káposztagyalu, mi több, a fán  
függő  telefon [a nyilvános telefon mesei változata] révén a f бhős akár haza is  
telefonálhat vándorútja során), de azért is, mert a különböz ő  meseelemek az  
abszurd, a paródia és a humor irányába mozdulnak el. A próbatételek esetében  



KRITIKAI SZEMLE 	 285  

pl. a tényleges fizikai er őpróbát jelentó párviadal helyett ellenzékiekkel való 
kocsmázás, a szellemi próbatételnél találós kérdések helyetti határ бrsár-
kánnyal való beszélgetés vára szerepldre. Természetesen a szabályok megke-
rülése a záróformulákra is vonatkozik. A megoldást a Békadínó elrabolt, 
füttyjelre szirénázó koronája hozza meg. A b űnösökre nem vár valós büntetés, 
és a jóknak sem jár igazi jutalom. Viszont a „nem kell egészen komolyan venni. 
ezt a világot (sem)" tapasztalata vára befogadóra. 

Szijj Ferenc meseregényét, ha tapasztalatai nyomán áttekintjük meseiro-
dalmunkat, a jelenkori vajdasági magyar m űmesetermést, amelyre — néhány 
pozitív példától eltekintve — „csokinyuszik" és „muksi mesék" uralma jellemzel, 
tanítani kellene, megkerülhetetlen példaként kellene állítani azok elé, akik 
meseírásra adják a fejüket: „csak így szabad", „csak akkor, ha ezt (így) 
tudod" .. . 

BENCE Erika 

FILOZÓFIAI GONDOLKODÁSUNK NAGYKORÚSODÁSA  

Loconcz Alpár: Európa-dimenziók. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2002 

1.  

A kis közösségek krónikus önbizalomhiánya még a legjobb korszakokban 
is akadályozta a vajdasági magyar értelmiséget abban, hogy felismerni és 
ünnepelni tudja igazi értékeit. Késdbb pedig a miloševi ći korszak borzalmai 
— a mindent bizonytalanná tevd infláció, a kolduslelkület kialakulásának 
kedvezd hihetetlen elszegényedés, annak nyoma, hogy minden autóval rendel-. 
kezd vajdasági magyarnak még a legnagyobb benzinhiányban is volt legalább 
egy kanna benzintartaléka, hogy elég legyen a határig — pedig néha még az 
értékekkel foglalkozást is megnehezítette. Így a mostani javuló korszakban 
sem ünnepeltük kelldképpen az olyan nagyobb közösségben is sokat jelentd, 
hatalmas teljesítményeket, mint Kalapis Zoltán életrajzgy űjteménye, vagy 
Gerold László irodalmi lexikona. Erre is gondolunk most, amikor arra vállal-
kozunk, hogy ne ünnepeljük, de legalább köszöntsük filozófiai gondolkodá-
sunk nagykorúsodósának szép jelét, Losoncz Alpárisak a Forum Könyvkiadó-
nál nemrégiben megjelent könyvét. 

A filozófia tanulmányozása és maga a filozófiai gondolkodás eddig sem volt 
ismeretlen értelmiségünknél. Irodalmunk szinte elképzelhetetlen nélküle. 
Nemcsak úgy, hogy íróink foglalkoztak vele (Dési Ábel például egyetemi tanár 
szintjén ismeri), hanem a most már legöregebbek nemzedékébell Ács, Pap, 
Major stb., a késбbbiekbell Tolnai, Végel, Gobby Fehér, Gulyás stb. irodalmi 
alkotásai elképzelhetetlenek a mögöttük álló filozófiai alap nélkül, a legfia- 



286 	 Н ÍП  

talabbak legtehetségesebbjei pedig már ezzel az alappal robbannak bele iro-
dalmunkba; Bodrogvári Ferenc munkássága és a róla elnevezett díj mutatja,  
hogy ennek a gondolkodásnak a m űvelése sem ismeretlen Crtelmiségünknél.  
És akkor még nem szóltunk politikusainkról, szociológusainkról és más alko-
tóinkról, akik erre a területre is átruccantak, az ismeretlenségben megmaradt  
Kis Istvánokról, akik egyetemi tanári szinten ismerték és tanulmányozták  a 
filozófiát; tanárainkról, akik nem csak tananyagot láttak a filozófiában stb.  

Ennek a gondolkokodásnak a nagykorúsodósát mégis ez a könyv jelzi. Hogy  
az egyetemes magyar irodalomban is egyedülálló és még mindig felül nem  
múlt irodalomtörténetünk, a magyarság nagyobb közösségében is helyüket  
megálló íróink, újságíróink, szociológusaink, szakembereink, vállalkozóink,  a 
nagyobb közösségben is méltán elismert és annak értékeit is gazdagító nép-
művészeti kutatóink m űvei után köszönthessük azt a könyvet, amely azt  
tanúsítja, hogy filozófiai gondolkodásunk is megállja helyét a nagyobb magyar  
és jugoszláv közösségben. Formálisan azzal, hogy az e könyvben megjelentek  
tekintélyes magyarországi és jugoszláviai filozófiai folyóiratokban közölt ta-
nulmányok kibővítését jelentik. Tartalmilag pedig annak tanúsításával, hogy  
a vajdasági magyar filozófiai gondolat egyenrangú része egy nagyobb közös-
ségnek. Nemcsak azzal, hogy Losoncz vendégtanár lehet e nagyobb közösség  
filozófiával foglalkozó tehetségei számára, hanem e könyv formájában papirra  
vetett gondolataival is.  

2.  

„A béke hiányának, félháborúk, népirtások árnyékában élni viszonylagosan  
hosszabb ideig, azt jelenti, hogy bizonyos érzékek kifinomulnak, mások meg  
tompulnak — írja Losoncz könyvének bevezet őjében. Ezzel utal arra, hogy  a 
valamennyiünk által átélt közelmúlt élményanyaga mennyire befolyásolja  
mindannyiunk gondolkodását, mennyire meghatározta azt is, ahogyan  ő  a 
filozófia örök kérdéseihez nyúl. Ez az, amit egyik recenzense a kisebbségi  
problémák tanulmányozásának, a másik pedig „a partikuláris és egyetemes  
értékek közti feszültségnek nevez". Mi pedig úgy határoznánk meg, hogy  
Losoncz a filozófia nagy kérdésével — az ember viszonyával történelméhez-
társadalmához — természetszer űen azoknak az élményeknek a hatása alatt .  
foglalkozik, amelyek mindannyiunk életét és ezzel gondolkodását meghatá-
rozták. Ezek az élmények döntötték el, hogy abból az óriási halmazból, amivel  
filozófiai gondolkodása foglalkozhatna, azokat a kérdéseket ragadja ki, ame-
lyek iránti érzékenységét és érdekl ődését ezek az élmények szabták meg, úgy  
nyúl hozzájuk, hogy lépten-nyomon lássuk: e kérdéseket az élmények prizmá-
ján át vizsgálja. Ezért van az, hogy amikor Losoncz az emberiség-európaiság- 
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nemzet-kisebbség láncolaton végigvonul, érezzük ezeknek a közös élmények-
nek a hatását.  

Pedig a könyv első  résrében mintha gondosan vigyázna arra, hogy gondo-
latait filozófiatörténeti elmélkedésbe, egy-egy nagy filozófus elgondolásainak  
ismertetésébe ágyazza. Hogy szerz őnk első  könyvének (Az emlékezés herme-
neutikája című  1994-ban megjelent művének) kísérlete után úgy mutatkozzon  
be, mint olyan alkotó, aki nemcsak Bit nyelven — a magyaron és szerben kívül  
németül (a jelek szerint leginkább, de) angolul és franciául (is) képes elmé-
lyülten tanulmányoznia filozófiát, hanem képes alkotó módon egyénien át-
gryúrni ezt a hatalmas történelmi anyagot, szuverénül kezelni mondanivalójá-
nak megvilágításához. Az első  tanulmányban els ősorban Kant és legel,  a 
másodikban főképp Husserl és Heidegger, a harmadikban majdnem kizárólag  
a kevésbé ismert Scheler, a negyedikben pedig a görögökt ő l Husserlen és  
Nietzschén át Habermasig meg m űveik értelmerésének-magyarázásának egész  
csokrán át közelíti meg a felvetett kérdéseket.  

Amikor azonban Hegelbő l elsősorban azt szűri le, hogy „Az emberi fellépés  
lehetőségtárába tartozik, hogy a világban otthonra leljen", amikor az embe-
riség-európaiság kérdéskörének vizsgálatával arra a következtetésre jut, hogy  
„A filozófiájának (Schclerének) lényegét jelöljük ki, amikor arról a meggy ő -
ződéséről beszélünk, hogy az európai kultúrába való beágyazottság követel-
ményeket támaszt irántunk", vagy annak a meggy őződésének ad hangot, hogy  
„A politika közege a filozófia talaja, ebben gyökerezik a filozófia praxisa",'  
mindannyiszor annak jeleivel találkozunk, hogy egy közöttünk él ő , sanyarú  
élményeinkben osztozó ember a filozófia hatalmas anyagán átrágva magát a  
mi kérdéseinkre keresi a választ.  

3.  

Amikor aztán eljut az általa vizsgált láncolat következ ő  láncszemeiig — a  
nemzet és a kisebbség kérdésköréig — ,  akkor már közvetlenül tárul elénk,  
nemcsak az, hogy szerz őnk számára ezek a közös élmények szülték a kérdé-
sekkel foglalkozás kényszerét, hanem az is, hogy ezek az élmények mennyire  
determinálják mondanivalóját, s ő t az is, hogy a filozófiai tanítások megisme-
rése milyen segítséget jelent az e kérdésekben való eligazodásban. Még to-
vábbra is állandóan demonstrálja, hogy mennyire ismeri az általa vizsgált  
kérdéskör egész gazdag irodalmát, de a lényeg mégsem mások tanításának  
ismertetése lesz, hanem fokozatosan el ő térbe kerülnek saját gondolatai. Az  
átmenetet az I. világháború megrázkódtatásának és „a nemzetállami elkülö-
nülés, és a nemzeti partikularizmusokra széthullott" Európának a vizsgálata  
jelenti. Hogy egy aránylag gyengébb (mert a nyelv filozófiai vizsgálatának  
hasonlóan gazdag irodalma van, tehát e kérdés legalább olyan elmélyült  
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vizsgálatot érdemel, mint az emberiség-európaiság kérdésköre) tanulmány 
(A nyelv és a kultúra összefüggései Lévinasnál: kisebbségi ellenvetések) után 
eljusson igazi mondanivalójához: a kisebbségek ő t annyira izgató kérdéséhez. 

Később még visszatérünk rá, hogy a nemzetállammal és a kisebbséggel 
kapcsolatos vizsgálatai hagynak némi hiányérzetet. Itt azt kell leszögeznünk, 
hogy ennek az igazán eredeti mondanivalónak a gerincét a nemzeti kisebbség 
helyzetének a vizsgálata, annak tanulmányozása adja, hogy „az egyenl ő tlenség, 
amely a többség és kisebbség között újra és újra teremt ődik, szerkezeti adott-
ságnak bizonyul". Miközben a filozófia egész eszköztárával és gondolati gaz-. 
dagságával próbálja megragadni ezt a rendkívül bonyolult egészet: „A nem 
instrumentálistól az instrumentális viszonyokig terjed ő  folytonos, kitörölhe-
tetlen mozgás ez, amelybe ott beépülnek az egyéni életpályák és kollektív 
azonosságok, valamint az Én és Mi között feszül ő  ellentmondások, az egyedi 
formák és a kollektív szintek közti kölcsönhatások." Azt pedig, hogy ez a 
hozzáállás korunk kérdéseinek megragadásában milyen gyöngyszemeket pro-
dukálhat, szépen illusztrálja A mitopolitika elevensége című  tanulmány, amely 
arról szól, hogyan lesz a mitikus szolidaritás, a küldetéstudat, a szerz ődés 
eszméje, a múlt cs a hős eszményesítése, az etnikumnak szimbolikus aktusok-
ban és rituális eseményben való megélése a miloševi ći politika forrása és 
egyben lényege. 

4. 

A szerzőnk által is sokat idézett Merleau-Ponty (abban az esszéjében, amely 
azzal az emlékeztetéssel kezd ődik, hogy volt egy filozófus, aki azt mondta: 
csak azt tudja, hogy nem tud semmit) írta: „Az, ami a filozófiát adja, az a 
mozgás, amely szakadatlanul halad a tudástól a tudatlanságig, a tudatlanságtól 
a tudásig, és egy fajta nyugalom ebben a mozgásban" (amikor a szerz ő  papírra 
veti ezt a mozgást és annak eredményeit — tesszük mi hozzá). Ha így nézzük,. 
akkor szerzőnkre még nagy feladatok várnak. Mert most nem tudjuk felmérni, 
hogy csak ismeretanyagának hiányával vagy valami mással magyarázható-e 
annak figyelmen kívül hagyása, hogy a nemzetállam klasszikus —XVIII. századi, 
francia — értelmezése nem ismeri az „anyanemzet" fogalmát (amelyet szerz őnk 
már annak ismeretében iktatott be, hogy a svájci franciának Franciaország 
nem anyaországa, viszont a franciaországi „francia" jelenti a hottentottát, ha 
az francia állampolgár, de nem jelenti a belga vagy svájci franciát). Vagy csak 
nem tudja, hogy a vajdasági magyarság képvisel ő i személyesen Titót győzték 
meg arról, hogy a fokozottabban az egyenrangúság érzetét kelt ő  „nemzetiség" 
megjelölés honosodjon meg a „kisebbség" helyett (hogy mégis maradjanak 
inkább egyenrangú nemzetek) és ezért látja a „nemzetiség" megjelölésben 
csak az „anyanemzethez" f űző  kötelék tagadását. Vagy nem tudjuk, hogy 
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nyelvezete továbbfejlesztésének követelményét vagy a filozófiai nyelvezetbe  

belebonyolódását jelzi-e, hogy az ilyen mondatait: „A demokrácia létébe benne  

foglaltatik a hatalom meghatározatlanságára irányuló felfüggesztés kockáza-
ta", szeretnénk lefordítani: „A demokráciával velejár annak kockázata, hogy  

igyekszik felfüggeszteni a hatalom meghatározatlanságát".  

Mindez csak azt sugallja, hogy érdekl ődéssel várjuk Losoncz Alpár újabb  
műveit. Most elégedjünk meg azzal, hogy köszöntsük filozófiai gondolkodá-
sunk nagykorúsodósának ezt a m űvét, amely egyik recenzensének megállapí-
tásával: „hozzájárulhat a vajdasági magyar kultúra önrefle хivitásának kifino-
mulásához"; kiegészítve a másik recenzens véleményével: „a jugoszláviai  

magyar kultúra jelent ős értékét jelenti, filozófiai kultúránk alapozó m űve".  

BÁLINT István  

TÖREDÉKEK EGY MONOGRÁFIÁHOZ  

Fodor Pál: Harangszóval száll az idő . Töredékek a délvidéki Kishegyes település 
múltjából. Topolya, 2002 

Örömmel értesültem a könyvr ő l, mert témája közel áll hozzám, de amikor 
kezembe vettem s elolvastam, már csak a címe tetszett. Az alig félszáz oldal 
— szöveg plusz kép — nem könyv, akkor sem, ha a szerz ő  az elő - és az utószóban 
„E könyvem"-ként említi, legfeljebb füzet. Ennél azonban jobban érdekelt a 
kiadvány tartalma, milyen új adatot említ a falu múltjából. 

Mindenképpen dicséri a szerz ő t, hogy már 1991-ben szorgalmazta a helyi 
monográfia ügyét, aminek nyomán létrejött egy kisebb fajta archívuma helyi 
jellegű  dolgozatok, kéziratok, videofilmek, mágneslemezek tárolására. Mun-
kájában ezeket használta a füzet szerz ője. Kár, s egyben megengedhetetlen 
mulasztás is, hogy sem a felhasznált munkák jegyzékét, sem az adatközl ők 
nevét nem vette fel, nem olvashatjuk. 

A kiadvány négy témát ölel fel: templomok, harangok, egyházi méltóságok, 
temetők. 

A bevezetőben az első  templomról ír, amirő l adat ugyan nem maradt fenn, 
de azt véli tudni az emlékezet, hogy a törökök a falucskával együtt (kilencven 
lakosa volt) felégették. „Az újraépített Kishegyes els ő  római katolikus ima-
házát, kápolnáját még 1769-ben emelték", tudósít a szerz ő  a telepesek kápol-
nájáról szóló részben, melyb ő l azt is megtudjuk, hogy a drágaság miatt földb ő l 
vert, nádfedel ű , torony nélküli „templom" volt — a harangot a mellette lev ő  
haranglábra helyezték —, s mintegy kétszáz hív ő t fogadott be. Tizenkilenc évig 
szolgálta a hegyesieket, s amikor lebontották, már az „összed ő lés veszélye is 
fenyegette" (a falai salétromosak voltak, az es ő , hó, szél is kikezdte). Ezt 
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követően bemutatja a szerző  az 1788-ban épített, ma is álló Szent Anna-temp-
lomot, melynek méretadatait is közli. Ezzel kapcsolatban azt szeretném meg-
jegyezni, hogy mindig szükséges ellen őrizni az adatokat, mert a mérnöki 
tervrajzok és a k őművesek által emelt épület méretei gyakran eltérnek. 

Ezt követően a harangokról olvashatunk, szerintem kissé követhetetlen, 
hány harangja volta hegyeni templomnak. S még valamit a harangokkal 
kapcsolatban. Erdemes lenne utánanézni Eberhard (egyik leggazdagabb f őura 
volta falunak) harangjának, miért van az ajándékozás óta „pihen őn". Fontos' 
lenne kinyomozni az 1832-ben öntetett és az ún. „talált harang" történetét. 

A füzetben legvázlatosabb az egyházi méltóságokról szóló harmadik rész, 
mindössze öt oldal, zömmel névsor, amely további kutatás alapja lehet. Ugyan-
akkor dicséretes, hogy helyet kapa kiadványban az 1849-es hegyeni csata 
áldozatainak emlékm űve, melyet a hívek önkéntes adományából emeltek. 

A legjobban kidolgozott rész a temet őkrő l szóló, de ez is hiányos, mert még 
sok kiegészítés tehető  a témával kapcsolatban. Keveset tudunk meg az 1831-es 
kolerajárványról, noha Mészáros Antal „alt szolga Bír б" az egyházi jegyző -
könyvekben részletesen ír róla. T őle megtudjuk például, hogy az els ő  halott 
Katona Erzsébet volt. Ő t, kideríthetjük, a mai Lenin utca 16-os és 18-as telkén 
levő  tömegsírba temették. S ide temették a többieket is. Hányan haltak meg 
a hegyeniek által „epe-kór"-nak nevezett járványban? Tudjuk, hogy mindössze 
négy évvel később, 1835-ben marhavész pusztította faluban. Utána kellene 
nézni: mit csináltak az elhullott állatokkal, hová hantolták el őket? Volt a 
falunak dögtemet ője? 

A Kálváriáról annyit tudunk meg, hogy a nyugati temet őben állították fel 
1831/32-ben, de arról nem történik említés, hogy mikor szentelték fel, holott 
nem ismeretlen, hogy a kőkálváriát 1856. május 8-án, a stációképeket pedig 
három évvel később, május első  napján szentelték fel. 

Az utószó szerint a szerz ő  „könyvét" azoknak a fiataloknak ajánlja, akik 
„szívükön viselik falunk helytörténetének megjelentetését". Nyilván sok múlik 
rajtuk, segítségükön, de még több a tapasztalt, hozzáért ő  gyűjtőkön, akikkel 
összefogva készülhet csak el Kishegyes minden adatot tartalmazó, régóta 
időszerű  monográfiája, melyben az itt tárgyalt helytörténeti témaköröket is 
részletesebben kellene) tárgyalni. Fodor Pál munkája olyan kezdeményezés, 
amelyet folytatni kell, amely b ővítésre, kiegészítésre szorul, ösztönöz. 

SÁRVÁRI V. Zsuzsa  
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SZÍNHÁZ  

SZEGÉNY LAKÁJ!  

John Orton: Amit a lakáj látott. Újvidéki Színház 

Annak ellenére, hogy a legmélységesebben hiszem és vallom a színház 
öntörvényűségét, hogy a színjátszás m űvészete saját eszközökkel rendelkez ő , 
saját nyelvén beszél ő  (бn)kifejezési forma, képtelen vagyok megérteni, miért 
van szükség arra, hogy a rendez ő  tönkretegye az általa választott vagy a 
gondjaira bízott szöveget. Miért kell a m ű  elé állnia? Semmiképpen sem azt 
várom el a színháztól, hogy az irodalmat tolmácsolja, hogy szolgaian közvetítse 
az írott művet, de az igenis elvárhatóa színháztól, kivált ha vígjátékot vagy 
ennek valamely műfaji változatát viszi közönség elé, hogy a saját m űvészi 
készletébő l a szöveg komikumát, humorát legjobban kifejez ő , érvényesítб • 
eszközöket használja. 

Hogy egész konkrét legyek: ha adva van egy fanyar, kissé száraz, az abszurd 
felé hajló humorral írt, tipikus angol vígjáték, akkor miért tünteti el a rendez ő  
ezeket a karakterisztikus m űfaji ismérveket? Miért kell a szöveg humorát 
ripacskodással, s ő t idétlenséggel tönkretenni? Miért gondolta László Sándor, 
az Újvidéki Színházban bemutatott Amit a lakáj látott című  angol komédia 
rendezője, hogy überelni kell John Orton szövegét? S f ő leg miért gondolta, 
hogy Orton fekete humorát éppen így lehet/kell hitelesen és hatásosan szín-
padra vinni? 

Nem szeretem a tévét, bár mozi helyett néha megteszi, s őt olykor még 
egy-egy sorozatfilmbe is bele-belenézek, mint például a Csöngetett, Mylord? 
című  lakájtörténetbe, amit most azért említek, mert követend ő  példa lehetett 
volna az újvidéki el őadás rendezője számára. Az angolok ugyanis nem össze-
vissza rohangálással, éktelen rikácsolással, hanem visszafogottan, természetes 
komolysággal tolmácsolják a lényegében komikus epizódokat, a színészek nem 
veszik idiótára szerepeiket, s így érvényesül(het) a sajátos fanyar angol humor. 
Tudom, közel sem kiváló az említett sorozat, de stílus tekintetében tanulságos. 
Vagy arról lenne szó, hogy a rendez ő  nem hitt, nem bízott John Orton 
szövegében? Akkor miért vállalkozott színpadra állítására? Mert ami az Új-
vidéki Színházban előadásként látható, az semmiképpen sem nevezhet ő  szín-
háznak a szó művészi értelmében. Szánalmas ripacskodás csupán, amilyennel 
évekkel ezelб tt a Páratlan páros című  bohózat ejtette kétségbe az igényes 
színházi közönséget. Akkor azt hittem, az a „teljesítmény" megismételhetetlen, 
felülmúlhatatlan. Tévedtem. Nem értem a rendez ő t, aki Az öngyilkost, a Pisti 
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a vérzivatarbant, ezt a két karakteres, jó el őadást rendezte, hogy követhetett 
el ekkora baklövést. 

A Világirodalmi lexikonból vett színlapi szöveg szerint John Ortom humora 
„a kegyetlenségig goromba, ugyanakkor elegáns, szellemes és pontos". Ezzel .  
szemben az elđadás humora semmiképpen sem elegáns vagy szellemes, de még 
gorombának sem mondható, csupán idétlenül infantilis. 

S ahogy lenni szokott, a baj nem jár egyedül. Nemcsak a színészeket 
instruálta félre a rendez ő , de a maga tervezte díszletet se m űködteti követke-
zetesen. Azzal, hogy a színpad közepére egy tetszés szerint forgó, csikicsuki 
ajtókonstrukciót állított, feltehet őleg a bulvárdarab dramaturgiáját akarta 
működtetni. Csakhogy, először is ezt a komédiát mm n írta s nem Feydeau, 
az Amit a lakáj látott — bár akár bohбzatként is olvasható/el бadható — nem 
Bolha a fülben, az angol humor nem fejezhető  ki a francia bulvárdarabok 
kergetőző  stílusában, akkor sem, ha ugyancsak félreértésekre és hazudozásokra 
épül, de Orton darabja olyan nyelvi anyagból IS készült, amely önmagában IS 
élvezhető . Vagyis semmi szükség sincs a szeszélyes körhintaként forgatható 
ajtókra. Másodszor pedig, ha már ilyen központi szerepet szán a rendez ő  az 
ajtóknak — a színpad közepére állított konstrukció mögött még jobbról is és 
balról van egy-egy leng őajtó —, akkor elképzelhetetlen, hogy a színészek 
időnként az ajtб (k) mellett közlekednek kedvükre, mert ezzel az egész ajtó-
rendszer elveszti funkcióját, értelmetlen lesz. 

Ilyen vaskos rendező i melléfogás esetében szabad-e, illik-e az el őadás szí-
nészeiről írni, akik koncepcióbeli tévedés áldozatai? 

Aligha. Azt azonban meg kell említeni, hogy Banka Lívia, a piát és a futo 
kalandokat kedvel ő  feleség szerepében akkor jó, amikor „tankolás" után egy 
gyors mozdulattal megtörli a szája szélét; ez egy mélyen hiteles, emberi gesztus. 
Hogy Krizsán Szilvia az állást keresd, mániákus pszichológusra találó n ő  
szerepében csupán addig jó, amíg nem ismétli önmagát, ami azonban nagyon 
gyorsan bekövetkezik. Puskás Zoltán rend ő re is csak egy-egy gesztus erejéig 
komikus. Kб rбsi István f. h. liftboga pedig még ennyit sem mutat. Az egész 
elđadás szempontjából jellemző , hogy a főszerepet alakító Magyar Attila abban 
a magánszámban remekel, amely lényegében nem tartozik szervesen az el б -
adásba. Árulkodó jelként szorongatott n ő i cipő t szeretne eltüntetni a felesége 
elő l, de zavarában ez sehogy sem sikerül, s đ t a magasból egész cipőeső  zúdul 
rá, s már nem egy, hanem számtalan cip đ t kellene elrejtenie. A színész ebb ő l 
a jelenetbő l remek bohócszámot mutat be, csakhogy ennek semmi köze sincs 
a valós szituációhoz, s még kevésbé illik egy komoly orvoshoz, akkor sem, ha 
a kezdet kezdetén megengedhetetlenül és érthetetlenül infantilisra veszi a 
figurát. Jelzi ellenben, hogy a rendez ő  képtelenségekkel próbálta kifejezni az 
abszurd helyzeteket, s közben megfeledkezett arról a szakállas igazságról, hogy 
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a legnagyobb képtelenség attól lesz igazán valószer űtlen, ha halálkomolyas 
adjuk elő , nem pedig ha elhülyéskedjük. De a céltalan rendez ő i ötletek között 
említhetd az orvosellendr Nagypál Gábor skót viselete is. 

Minek? 
S ez az egész el őadásra érvényes kérdés. 

GEROLD László 

KÉPZ Ő MŰVÉSZET 

PÁRBESZÉDBEN AZ IDŐVEL 

Szilágyi Gábor életm űkiállításáról 

A szabadkai Képzőművészeti Találkozóban a múlt év végén volt látható 
Szilágyi Gábor életm űkiállítása. Már méreteit tekintve is — az épület minden 
zugát megtöltötte — leny űgöző  tárlat. Sokrétű  az anyag, akár hosszmetszetében 
tekintjük át a múlt század ötvenes éveinek elejét ől napjainkig, akár ha m űfajon-
kénti lebontásban vesszük szemügyre, hiszen az olajképekt ő l a falikárpitokig, 
a rajzoktól a t űzzománcig a kifejezési formák egész tárházát vonultatta fel. 

Aztán nem mindennap nyílik alkalom arra sem, hogy egy autentikus vaj-
dasági művész alkotótevékenységének fél évszázadát tekinthessük át. Ráadásul 
olyan művészét, akinek munkássága szorosan köt ődik a múlt század ötvenes 
éveinek elején induló művésztelepi mozgalomhoz, s a pálya egyes állomásai 
nagyjából megegyeznek a m űvésztelepek fejl ődésének főbb vonulataival is. Így 
a kiállítás jelentősége túlmutat egyetlen alkotó m űvészetén, hiszen 1950-tdl 
kezdđdden egy „valóságos" évszázad, a 20. század második felének vajdasági 
képzőművészetérő l is helyzetjelentést ad. Kiváltképp, hogy Szilágyiról van szó, 
aki a művészeti élet szervez őjeként, a művésztelepi mozgalom előrelendítd-
jeként legalább olyan jelent őset alkotott, mint képz őművészként. Ugyanakkor 
veszélyes, jelen esetben félrevezet ő , könnyen vakvágányra sodró, ha Szilágyi 
egyéb tevékenységéről is szót ejtünk e hatalmas retrospektíva kapcsán. No, 
de — tehetjük fel a kérdést — szétválasztható-e ember és m űve, a közéleti 
szereplő  és az alkotó? A „minden mindennel összefügg" evidencia élménye 
mellett legalább olyan fontos azonban a Szilágyi-opus bels ő  logikájának kita-
pintása. Mégis, maradjunk ezúttal a képeknél. 

Szilágyi világa a vajdasági róna asszociatív víziója. Ezt a világot szemléli, 
kémleli és viszi át vásznaira következetes racionalizmussal, ez a „nagy motí-
vuma". Nem egyszerűen csak a síkság, inkábba síkság nagysága, tágassága, a 
tér ejtette rabul. A sík vidék fával, szelíd dombbal, vízzel vagy anélkül és a 
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hatalmas kék ég. Felh бvel vagy anélkül. Más nem is hiányzik. E képek jól 
érzékelhetően azért születtek, hogy a síkság természetével szembesítsenek. 
Hogy hosszú órákra, napokra, évekre teheti szemlél ődés végeredményeként 
közöljenek megannyi, végső  képletté soha össze nem álló részletet. A síkságról 
mint gondolati, érzelmi, világlátási vetületr đ l, s valamit arról a sokak által 
tapasztalt, de ritkán szavakba öntött kényszerr ől, hogy a síkságot, a végtelen 
égen úszó felh őket nézni egyszer űen muszáj. Szilágyi minden egyes festmé-
nyében tolakodás nélkül adja át m űvei szemlélőjének lényegében azonos, de 
sokszor megismétl ődött élményét, azt az egyszer ű  tényt, hogy amíg elő tte van, 
nem tudja levenni a szemét a táj látványáról. Mégis, annak ellenére, hogy 
képei a síkságról szólnak, Szilágryi mégsem festi meg igazán ezt a vidéket. 
Csupán jelzi létezését. Szürkés-kékes-zöldes-barnás nagy felületekkel, bennük 
egry-egy (többnyire fára, bokorra utaló) ugyancsak jelzésszer űen kidolgozott 
részlettel. Ezek a részletek természetesen nincsenek kidolgozva: nem fát vagy 
bokrot, vagy a nyári vihar közeledtét idézik fel, inkábba tájnézés egy-egry 
pillanatának hangulatát. Noha Szilágyit els бsorban racionális festőként tartják 
számon, csak látszólagos paradoxon, hogy érzelmi és nem tárgyi a megfigyelés, 
amit Szilágyi olajfestményeiben vagy akvarelljeiben visszaad. A drámák nem 
a szemünk elő tt történnek, nem mi vagyunk a szerepl ő ik. Szilágyi azzal a kevés 
eszközzel, amelyet felhasznál, a nagy síksághoz méri az embert, s anélkül, hogy 
ábrázolná (legfeljebb ugyancsak a jelzés szintjén bukkannak fel nála a tájban 
céltalanul lézengб  alakok), elég pontos látleletet nyújt méreteir ő l és jelentő -
ségérő l. Képei nem napi problémákról szólnak, nem azokat próbálja meg 
ábrázolni, mégis az embert körülvev ő  dolgokból szűrđdnek 1e. 

Szilágyi Gábor festészetének 25 éve című  1977-es írásában Bela Duranci 
megjegyzi, Szilágyit azon művészek közé sorolhatjuk, akik nemcsak ösztönösen 
fordultak a modern európai képz őművészeti események felé, de képesek voltak 
a továbbképzésre, ső t „művészi közhangulat" teremtésére is. „Képei és rajzai 
a természetben szerzett tapasztalatok racionális megmunkálásáról tanúskod-
nak: Az ésszerűség mutatkozik meg minden Szilágyi vonalban, és ezek a 
vonalak teremtik meg a felület szigorú harmóniáját és ritmusát. Mert valóban 
szigorú követelmény nála a rend és az összhang. M űvészünk alkotásaiból 
kizárja a pillanatnyi lelkesedéssel járó felületességet is. Végeredményben ez 
a nem mindennapi igényesség önmagával szemben Szilágyi m űvészetének 
tartós jellemvonása." Hogy mégsem mindiga szigor, a rend kerekedik felül, 
hanem olykor éppenséggel a lelkesedés, err б l tanúskodnak akvarelljei, olykor 
rajzai. Így, a majd kétszáz kiállított alkotást szemlélve Szilágyinak egy —
legalábbis számomra — merбben új oldala is megmutatkozik. Az érzelmes 
Szilágyié. S ez új színfolttal gazdagítja az egész opust. A szemlél ődő , fegyel-' 
mezest, megfontoltan, a mondanivaló pontosságát már-már h űvös távolság- 
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tartással biztosító m űvész mögül olykor előbukkan a hús-vér, esend ő  ember. 
A felfedezés erejével hatnak az életm űkiállítás ezen darabjai. 

Szilágyi tájképeirő l szólva nem hagyhatjuk figyelmen kívül a m űvész rajzait, 
amelyek (ha olykor csak vázlatnak, kiindulópontnak is szánta őket megalko-
tójuk) az életm ű  igen fontos — folyamatosan jelen lévő  — részét képezik, s 
amelyek a Szilágyi-életm ű  kiemelkedő  darabjai. A rajzoló Szilágyi ugyanis 
merőben eltér a fest ő  Szilágryitól. Törékeny és er ő teljes vonalaival hol lírai, 
hol lírai expresszív, hol már-már nosztalgikus, hol teljesen egyéni, önmaga.. 
Giacometti mondta egy ízben m űvészetéről: „minél többet elveszik, annál 
több marad, de a végén mindent elveszik". Szilágyinál is ezek a minden 
sallangtól megfosztott, csak a lényegre koncentráló, fekete-fehér kompozíciók 
annyira tömörek, mi több: tömények, hogy ezt kés őbb, olajba festett „nagy" 
változatukkal nem mindig tudja megismételni. Ezeken a rajzokon nem annyira 
a dolgok verbálisan megfogalmazható tartalmi része foglalkoztatja, inkább a 
komponálás öröme érz ődik bennük, annak a pillanatnak az öröme, amikor 
megtalálja a vonalak helyét, hogy a dráma hiteles legyen. 

Végül ejtsünk néhány szót a kiállítás rendezésér ő l is, mert az minden 
elismerést megérdemel. Nem ártott volna azonban a katalógusban is egyér-
telműen feltüntetni, kit tisztelhetünk a tárlat rendez őjében. Hiszen az ő  
érdeme, hogy a javarészt ismert, bemutatott és feldolgozott anyagot oly módon 
és arányaiban úgy rendezték el, hogy jól dokumentálja az életm űben a műfajok 
megosrlását, hogy egyaránt felvonultatja a kevéssé ismert (s talán méltányta-
lanul félretett) korai m űveket és a legfrissebb alkotásokat. A kiállítás anyaga 
szépen bizonyítja, hogy az oeuvre tetemesebb részét képez ő  festmények a 
legjellegzetesebb és legegységesebb Szilágyi-m űvek, egyértelm űvé teszik vi-
szont azt is, hogy a rajzok kulcsfontosságú, a képek genézisét magukban hordó 
munkák, amelyek rávilágítanak az életm űvet egységessé tevő  szemlélet- és 
szerkesztésmódra. Ezek után pedig ne legyünk ünneprontók, s a pazar kivite-
lezésű  katalógusban lektor után kiáltó hibákról inkább hallgassunk mélyen. 

NÁRAY Éva  
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ELHUNYT 

ALEKSANDAR TIŠMA — Február 15-
én Újvidéken 79 éves korában elhunyt  
Aleksandar Tišma író, m ű fordító, szerkesz-
tő , a mai szerb irodalom egyik legjelesebb  
képviselője. A Horgoson született író a Ma-
tica srpskában töltötte munkaéveit, 1949-
t6l a I etopis folyóirat szerkeszt ője, majd  a 
kiadó szerkeszt őjeként tevékenykedett év-
tizedeken keresztül egészen nyugdíjaztatá-
sáig. Költőként indult, két verseskötete is  
megjelent, majd prózára váltott. Több no-
velláskötete után a Blam könyve című  re-
génye hozta meg első  nagy sikerét (1976),  
majd következett az Upotreba čoveka (Az  
ember használhatósága), a Škola bez-
božništva (Az istentelenség iskolája), a  
Povratak miru (Vissza a békéhez)  .. . 

NIN- és Andrić-díjas, novellásköteteiért  
kétszer részesült Szirmai Károly-díjban.  
Több műve magyarul is megjelent a buda-
pesti Európa Könyvkiadónál, az újvidéki  
Forum pedig 1984-ben Borbély János,  
Jung Károly és Pap József fordításában  
novellaválogatást jelentetett meg t ő le Az  
ezerkettedik éjszaka címmel. Aleksandar  
Tišma főleg magyar és német nyelvről for-
dított. Az 6 fordításában jelent meg többek  

között Déry Tibor Niki című  regénye, a  
múlt év végén pedig a már két évvel ko-
rábban lefordított Sorstalanság, Kertész  
Imre regénye. A vajdasági magyar költök  
közül legszívesebben Pap Józsefet fordította.  

Aleksandar Tišma 1979-től tagja volt  a 
Vajdasági (majd Szerb) Tudományos és  
Művészeti Akadémiának, és kültagja a Né-
met Akadémiának. Két évvel ezelfStt terje-
delmes kétkötetes naplót jelentetett meg,  
amelynek részleteit folytatásokban a Híd  
idei számaiban olvashatnak majd.  

GODÁNYI ZOLTÁN — 2003. január  
16-án elhunyt Godányi Zoltán, a szabadkai  
Népszínház magyar társulatának nyugdíjas  
színművésze. A színm űvész szerepelt ope-
rettekben, megzenésített vígjátékokban,  
bohózatokban, drámákban. Utoljára 1985-
ben láttuk a színpadon.  

MEGJELENT  

Fekete J. József: Imádságos kolostor,  
ЈММТ , 2002  

Virág Gábor: Kishegyes, ЈММТ , 2002  

Hírünk a világban. Jugoszláviai magyar  
exteriorika V., JMMT, 2002  
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RENDEZVÉNYEK  

tÍJVIDÉK VÁKOS NAPJA — 2003. ja-
nuár 31-én az újvidéki magyar civil szerve-
zetek az Újvidéki Színházban ünnepi meg-
emlékezést tartottak Újvidék szabad királyi 
városi rangra emelésének 255. évforduló-
járól. Magyar Attila Cs Nagypát Gábor Hol  
lakik a boldogság) címmel előadást tartott  
a gyermekek számára. Ezt követ ően került  
sor az újvidéki fest ők és grafikusok mun-
káit bemutató kiállításra az Újvidéki Szín-
ház elfScsarnokában. A tárlatot Fcnesi Pé-
ter nyitotta meg. Az esti m űsor keretében  
Szabó Judit történész Újvidék egyházainak 
történetérő l beszélt. Az ünnepi m űsorban 
lbmán László Érdújhelyi Menyhért Újvi-
dék története című  könyvét mutatta be, 
majd Vitkay K. Ágota szólóénekes, Ren-
csár Kármen, az Isidor Baji ć  Zeneiskola 
növendéke, Erős Ervin, a Tajj kvartett, a 
Zeneakadémia munkatársai, valamint a 
Diákszínpad tagjai és az újvidéki Pet б fi 
Sándor Magyar M űvelődési Egyesület ve-
gyes kórusa is fellépett. Az Ujvidéki 
Módszertani Központ által kiírt, tJjvidék 
tematikájú irodalmi és képz őművészeti pá-
lyázatra beérkezett rajzokból nyílt kiállítás. 
A kiállítást Butterer Kiss Márta képz őmű -
vész nyitotta meg. 

SZOBORAVATÁS ÚJVIDÉKEN —
Újvidék napja alkalmából 2003. február 
elsején a lluna-parton felavatták Balázs 
Janika ismert zenész szobrát. Szilágyi Lász-
ló szobrászm űvész alkotását Nenad Canak, 
a Tartományi Képvisel бház elnöke leplezte 
le. Az ünnepi m űsor keretében a muzsikus 
zenésztársai is közrem űködtek. 

DÍJAK  

FEBRUÁRI DÍJ — A 2003. évi Februári 
Díjat Kinka Rita zongoram űvésznfS kapta. 
Borislav Novakovi ć , Ujvidék polgármeste-
re a díjátadáskor méltatta a m űvésznő  ed- 

digi munkásságát, miszerint Kinka Rita 
nemcsak zongoram űvészként, de pedagб -
gusként, az újvidéki M űvészeti Akadémia 
rendes tanáraként is kiemelkedő  alkotó-. 
munkájával és számos nemzetközi szerep-
lésével, díjával öregbítette Újvidék város 
hírnevét. 

A VAJЛASÁGI MAGYAR NYELV-
MŰVELÓ EGYESÜLET ELISMERÉ-
SE — A Vajdasági Magyar Nyelvművelő  
Egyesület újságírói szakosztályának javas-
latára Stanyó Tбth Gizellának, a Magyar 
Szó újságírójának ítélte a Magyar Nyelv-
művelőkelismerését. A VMNYE elismerő  
oklevele ötödik alkalommal került kiosz-
tásra. Eddig Klemm Márta, Szabó Judit, 
Csányi Erzsébet és Csáky S. Piroska része-
sült ebben a díjban. 

SZÍNHÁZ  

A III. StJLISZÍNHÁZ-FESZTINÁT_ 
GÁLAMŰSORA TORDÁN — Tordán 
tartották meg a III. Suliszínház-fesztivál 
gálaműsorát. Elsőként a hajdújárási—no- .  
szai Hinga MME kis színészei léptek színre 
Andersen A gyufaárus kislány című  e1б -
adásukkal, utánuk kivetkezett a kanizsai 
Ozoray Árpád MME Szivárvány szfnjtsz6 
csoportja a Dala lelkünkben című  zenés 
játékkal, majd a VMPE hetényi Anyanyelv-
ápolб  Csoportja, melynek kisszínészei 
Mark Twain Tom Sawyer kalandjai című  
regényéből adtak elő  részletet. Az, utolsó 
fellépfSk a horgosi Pöttöm Színpad színé-
szei voltak, akik A székely menyecske és az  
ördög című  előadásukkal elnyerték a kö-
zönség és a zsű ri (Jódat Rózsa, Nagy Mar-
git, Takarics Róbert) tetszését, s nekik ítél-
ték oda a Hartig Sándor-díjat. 

TANÁR ÚR, KÉREM, ÉN KÉSZÜL-
TEM — Az újvidéki Művészeti Akadémia 
másodéves hallgatóinak budapesti vizsga-
előadását láthattuk az Újvidéki Színház- 
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ban. Az előadás címe Karinthy Frigryes Tа -
nár úr, kérem, ćn készíiltem. Szerepfűk: 
Varga "famás, Huszta Dániel, Іљ lor Emina, 
Molnár Róbert, Ferenc Ágota, YongG 
Gáhor. Az osztályvezető  tanár Benedek 
Miklós (Budapest). 

AMIT A LAKÁJ LÁTOTT — 2003. ja-
nuár 1f3-án az Újvidéki Színház John Orton 
Amit a lakáj látott című  darabját mutatta 
he. Rendező  László Sándor, jelmeztervez ő  
Janovics Erika. Szerepl ők: Magyar Attila, 
Krizsán Szilvia, Banka Lívia, Kűrбsi István, 
f. h. Nagrypál Gábor, Puskás Zoltán és Áb-
rahám Irén. (Az, előadásról szóló kritika 
elűző  rovatunkban ovasható.) 

BEMUTATÓ A SZABADKAI KOSZ-
TOLÁNYI DELSŐ  SZÍNHÁZBAN — Si-
ratófal, avagy fogadó a Drcos Desperados-
hoz — ez a címe a Kosztolányi Dezső  
Színház legújabb el őadásának, amely Da-
nilo Kiš két regénye (Manzárd, Fövényóra) 
és versei alapján készült. Rendez ő  Szlobo-
da Tibor. A bemutató a Népszínház kama-
ratermében volt január 25-én. A darab sze-
replői: Csernik Árpád, G. Erdélyi Hermina, 
Jónás Gabriella, Katkб  Ferenc, Korica 
Miklós, Mess Attila, Pálfi Ervin, Szilágyi 
Nándor. Zeneszerző  Matlári Miklós, jel-
mez Janovics Erika, rendezőasszisztens 
Budanov Márta. 

KALANDOZÁS ROZSDASZÍNOR-
SZÁGBAN — Január 19-én bemutatót tar-
tottak a szabadkai Gyermekszínházban. 
Rozsdaszínország aranya címmel kezdd-
dött Verebes Ernű  zeneszerző  és Beszédes 
István író gyermekoperájának ősbemuta-
tója. Rendezője Tóth Miklós, koreográfusa 
Fosztó András, díszlettervez ő  Szarapka Ti 
bor, jelmeztervező  Janovics Erika. Szerep-
lők: Katkó Ferenc, G. Erdélyi Hermina, 
Fridrik Gertrúd, Gál Elvira, Kocsis Endre, 
Szűcs Hajnalka, Vörös Imelda, Olivera Be-
govié és Greguss Zalán. Az el őadásban  

hallható még I еrnyák György, Manga Tí-
mea, I еródek Éva, Dévity Loltán, Vere-
bes Ernű, Bakos Árpád és Szloboda Tibor 
énekhangja, heged űn közreműködött Mi-
roslav Jovanč ić . 

BEMUTATÓ AZ ÓBECSEI VÁROSI 
SZÍNHÁZBAN — Thomas Brandon Char-
ley nénje című  vígjátékát 2003. január 19-én 
mutatta be az óbecsei Városi Színház ma-
gyar társulata. A darabban Fekete Pál, He-
gedűs József, Kiss Szilvia, Majer Krisztina, 
Kiss Ernesztina, Lukács Hajnalka, Zsikity. 
József, Galgó Mihály, Kiss Igor, Bárány 
Andor és Hamar Ilona, valamint B őrcsök 
Ákos működtek közre. 

KIÁLLÍTÁS  

A BAJAI UDVAKDI VIZUÁLIS IS-
KOLA KIÁLLÍTÁSA ÚJVIDÉKEN —Ja-
nuár 24-én az Akadémia péterváradi épü-
letében megnyitották az Udvardi Vizuális 
Iskola című  kiállítást, amelyet az újvidéki 
Képzőművészeti Központ munkatársai és 
a bajai iskola tanárai közösen szerveztek. 

KIÁLLÍTÁS ÉS KONCERT — Február 
14-én, Valentin-napján az Újvidéki Szín-
házban Mezei Kinga és Szoresik Kriszta 
színművésznők képzőművészeti kiállítással 
és performansszal mutatkoztak be. A kiál-
lítást Valkay Zoltán m űépítész nyitotta 
meg. A megnyitót követ űen Mezei Szilárd 
Solo címmel brácsán és nagybőgőn adta 
elő  műveit, majd a m űvészklubban a Me-' 
zei—Bacikin Jazz Quartett szórakoztatta a 
vendégeket. 

HANGVERSENY  

Február 4-én az újvidéki Zsinagógában 
Kinka Rita adott hangversenyt, melyen a 
művésznővel együtt fellépett az Újvidéki 
Kamarazenekar Andrej Bursa vezényleté-
vel. A műsoron Bach és Mozart szerzemé-
nyei voltak. 
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34. MAGYAR FILMSZEMLE  

Január 28-án a dokumentumfilmek ve-
títésével vette kezdetét a 34. Magyar Film-
szemle Budapesten a Millennáris Teát-
rumban. A filmek vetítése február 4-én 
zárult. A seregszemle játékfilmes díszbe-
mutatGját Jancsó Miklósa szakma legna-
gyobbika nyitotta meg. A 22 film között 
Vicsck Károly Bolygбtííz cím ű  alkotása is 
versengett, amelynek forgatókönyvét Deák 
Ferenc írta. Sok kiemelked ő  alkotta neve-
zett be a dokumentumfilm kategóriába: 
Almási Tamás, Csillag Ádám, Gyarmathy 
Lívia, Varga Ágota, Oláh Lehel, Ferenczi 
Gábor és még sok-sok eddig ismeretlen 
fiatal alkotó. A fddíjat Gothár Péter Ma- 

gyar szépség című  filmje kapta. Fazekas 
Csaba fiatal rendez ő  Boldog születésnapot  
című  filmje a zsű ri legjobb első  filmes ren-
dezfSi díját érdemelte ki. Fliegauf Benedek 
Rengeteg című  alkotása a Sim б  Sándor em-
lékére alapított első  filmes rendezői díjat 
kapta, ezenkívül produceri és a külföldi 
kritikusok elismerésében részesült. Grun-
walsky Ferenc Táncalak című  filmjét a zsű -
ri különdíjjal jutalmazta. A legjobb n ői szí-
nészi díjat Ónodi Eszter kapta, a legjobb 
férfiszínész Mucsi Zoltán. A legjobb férfi 
karakter színészdíjat Kovács Lajos kapta, 
a nő i előadói különdíjban Ladányi Andrea 
részesült. 

SMIT Edit összeállítása  



A FORUM KÖNYVKIADÓ 2003. ÉVI 
KIADVÁNYAI 

Csorba István: Toronyiránt (publicisztika)  
Brasnyó István: Vakfa (regény)  
Harkai Vass Éva: A város bejáratánál (versek)  
Danyi Zoltán: Átcsúszik kékbe (versek)  
Hózsa Éva: A novella új neve (tanulmány)  
Káich Katalin: Írások a lélek útjairól (esszék)  
Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz II.  
Tibor Varadi—Bernadet Bordalt—Gašo Kneževi ć : Međunarodno privatno pravo  

(egyetemi tankönyv)  
A Kalangya Kosztolányi-számának reprintje  

ELŐKÉSZÜLETBEN 

Deák Ferenc: Rétegek (regény) 
Végei László: Parainézis (regény) 
Pap József: Vesz ődségek (versek) 
Bányai János: Egyre kevesebb talán (tanulmány) 
Silling István: Vajdasági népi imádságok és nyelvezetük (tanulmány) 
Káich Katalin: A nagybecskereki magyar színjátszás története és repertóriuma II. 

(tanulmány) 
Németh Ferenc: Úri világ Torontálban (tanulmány) 
Nagy Sívó Zoltán: A főváros árnyékában (tanulmány) 
Jedina priča (Válogatás az 1990 és 2002 között megjelent vajdasági magyar 

prózából; Vickб  Arpád fordítása) 
Vida Ognjenović : Gyermekláncfű  (elbeszélések; Borbély János fordítása) 
35 éve együtt (A jugoszláviai magyar televíziózás története) 
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